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VERHANDELING
F^N DE OUDE
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DER

HEYDENEN.
Door

A N T H O N I VAN D A L E, 17.
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Aan den

L E S E R.
Elijk het ten allerhoofte nut cn

y/Sya^ noodfakelijk is , met alle kracht te-

1 (kHr? fodanigen , die di-A^sHq redelijk of indiredefijk Toeken tc

V^^^^&5 ontfenuwen, de fecr goede en feer

^ krachtigefen bv alle brave en goed-
willige Verftanden t' enemaa'l voldoende ) Argu-
menten , die voor de Chrifiel'^ke Ueligte , ftryden en
overwinnen i enalfo bewaarheiddie 7ja de Godzalig,
heidit , foeken verdacht en krachteloos te maken:
fo is het ook , mijns oordeels , indien niet nood-
fakehjk, ten minften nut , die Argumenten , die
welteneerften opfichte (fond er genoegfaam on-
derfoek ) plaufibel zijn , of van grote kracht en
nadruk fchijnen ; doch, die wel onderfocht geens-
fins proef konnen houden ( en evenwel door den
ininder-kundigen , als fodanigen , vaakmaal t*on-
tijde werden bygebracht en verdedigd) met fedig-
heid tegen te gaan , en der felver krachteloosheid
ten toon te ftellen.

Want de ondervinding leerd ons dagelijks , dat
fodanige krachtelofe Argumenten

, by die foort
van Lieden , die fo wel fonder T(eligie als fuperjlitie
zijn , doch anders van fcherpfmnig verlland cn
oordeel, (alhoewel verkeerdelijk gebruikt) niet
alleenlijk geen achting of ingang hebben 5 maar
dat fy ook menigmalen , door hen tegens den min-
der-beoordeelden of ervarenen , tot groot nadeel
der Chrijlelijke Religie ^ werden misbruikt : en fy
felfs , de vals- of fwakheid der felver hebbende bc-

* S grepen.



Aan den L E S E R.

grepen , vaakmaal daar door ( uir een te voorba-

rig en verkeerd voor-oordeel ) werden afgewend

van 't behoorlijk onderfoek , der feer goede en

krachtige bewijfen j en andren te gelijk daar van

afwenden.
, • r

Dat hettekleen-vcrftandig , of te voorbarig, ot

ontydig bvbrengen van dc gepretendeerde Or^^^-

lender Heydenen, of uit der i'eUer Orakei-plaatfefi,

{\ 7.y waarlijk/tzy als werd voorgewend) ofuit de

Sihyllijn'fche Boeken enz. gehaald , van die forgelijk-

he:u 3n gevaar zijn, wanneeimen daar mede het

ophouden van't Voorfegiren des Duivels,mi de fel-

ven, met de komftc Cbr^i , ofdes felfs overnatuur-

lijk bedrijf daar ontrent , wil beweren,acht ik dat

alle wei-beoordeelden konnen begrypen; en dat

fulks genoegfaam in mijne Verhandeling felfs ge-

toond is: dat ik evenwelter proeve van den vcr-

ftandigen en crvarencn Lefer laat.

Ik meen derhalven ook niet qualijk gedaan tc

hebben, dat ik de genoegfaam algemene opinie,

aaar ontrent, ben tegengegaan : en wel te meer-

der, om dat fulks op die wijfe te geloven, ons,

noch door de H. Schriftuur des O en N. Teft, direfte-

lijk of indireftelijk werd bevoien ; noch enigf'ns

blijkt , dat , in de felve , de Heydenfche OrakeU

tetnpelenzïïUohty voor fodanig werden aangefien

ofbefchreven.
, ,

Voeg hier by, dat ,
gelijk aan d' ene zijde het

bver-natuurlijk bedrijf des Duivels , ten oplichte

der rieydenfchc Orakel-flaatfen , noid door iemand

( felfs van een enige der felver ) tot noch toe is be-

wefen ; in tegendeel in ló feer vele Ortf^f/-/'W7f»

(en opfo velerleye wijlen ) de bedriegelijke guite-

ryen enz. dei Orakel-papen blijken : en dat het Ar-

gument van\ veritommen des DuimeU in d' Orakel-



'Aan den L E S E R,

plaatfe») voor , met , ofontrent de komfte Chrifti^
t' enemaal van fclfs vervald , by alle die genen, die
de oude, fo Reydenfche als Chrifiene-fchryvers , maar
met halve aandacht hebben gelefen.

Indien derhalven iemand my befchuldfgd , dac
ik al te iichtvaerdiglijk de contrarie opinie heb op
gevat, om publykelijk te verdedigen , tegens fo
vele oude en nieuwe , fo Kerkelijke als andre
Schryversj wil ik den fodanige fulks gaerne ten
goede houden i en te gelijk (buiten 't geen ik reeds
in mijne Verhandelingen heb bygcbracht ) in be-
denken geven, op wat fundament de oude en nieu-
we Schryvers, fuik bedrog voor Duivels enowr-
7iatuurlijky hebben gehouden.

Namentlijk de Heydenen (geeflins de meer door-
fichtigen , maar de SuperlHtieufen ) fchreven fuik
bedrijf hnnneG^?-^*-»

(
fommigen daar onder ook,

êiQX) quade Goden) toe. Het merendeel der eerllc

Chriftenen» wel begrypende (door *t licht des Evan^
geliumsj. Chrifii) de valfche verfieringen van Goden
en Godheden der Heydenen; fchreven 'tfo gevolg-
lijk ook den Duivelen toe : fondcr eens wel net en
accuratelijk te onderfoeken , offodanige Mirake-
len , als 'er wierden gepretendeerd , al waarlijk
waren gefchied ; en offodanige gepretendeerde
Orakel-ant'woorden al waarlijk waren gegeven , en
voor dat die faken (waar op fc fchenen te flaanjwa-
ren gebeurd ; dan of fe ook na die tijd verfierd wa-
ren:en eyndclijk,ofAM^dznxgQOrakel-antwoorden al

voor die tijd gegeven zijnde , door overnatuurl'ijk

bedrijfdes Duivels , waren gegeven ; dan of fe door
Menjchel'ijke Itfi Qn kunfi -^zxtn gepraftifeerd. Waar
in ook de latere Schryvers hen op de felve wijs zijn
nagevolgd.

Wonder waarlijk is 'c, mijns achtens, datmcn
* 4 van
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'Aan de L E S E

van de Mirakelen die onder de Roowfche Kerke jfo in

Ooften als Wellen werden gepretendeerd, ('tzy

door reeds verftorveneHeyligen, 't zy door te dier

tijd noch levende )
gedaan te zi)n , redenerende j

men geenfifins de Hilloricn , daar van verhaald, als

waarlijk gefchied aanneemd , offuik bedrijfvoor

overnatuurlijk {\zy Goddelijk , 'tzy Duivels )jx^irï'

fiet : maar in tegendeel luiks of voor verfierde

Vertellinkjes , of bedriegerye der Papen houi i

daarmen deHiftorien of Vertellinkjes der H^-yt/^-

nen (door de verftandigften der felveroid enoid

uitgelachen en befchimpt ) fo gretiglijk en fonder

behoorlijk onderfoek , voor ware gefchiedenilfcn

opvat , en over de felven als over Duivels bedrog

,

of theologifeerd of philofopheerd. Even als of

<ie Heydenfche Papen-, fo wel niet , fonder overna-

tuurlijke Duivels-hulp , hebben konnen verfieren en

praóHferen , *t geen de Roomfche , en andre ,
Papen

fo vaakmaal hebben verfierd en gepraftifeerd

:

daar nochtans fo feer menigvuldige Voorbeelden

v^nh Papen-hedrog ondev de Heydenen, by d'oiide

Schryversallerwegenfich opdoen.

Dat de Duivelen , die uit de Befenenen , door on-

fen Saligmaker en d' Apoftelen , zijn uitgedreven,

hunne kunsjes niet uit duiftere OrakeMen ; of

verborgefic hoekeu van Qrakel-ternpelen y behoefden

tefpelen, tonen ons klaarli)k de Exempelen der

H. Schriftuur , in d* Evangeliën en Handelingen der

^pofleleji.

Dat ook de gepretendeerde Prö/>/?r/;<r» der Hfy-

ttenen» van gans andre natuur waren, als die der

waarlijk Goddelijke Propheten , onder 't O. en N.

r^/^w7^»/, kan feerklaarlijk blijken j en is genoeg-

faam door andren getoond.

Evenwel was t' enemaal mijn voornemen .
ex-

preflc-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



Aan Je» L E S E R.

preffelijk een Tradatjc
, wegens dc Prophetie vm

'c O. en N. Tefi. achter dit werk te laten volgen :

't welk my door feer wichtige verhinderingen (fo

van mijne pra^ijk als anders') is belet geworden :

alhoewel tot mijn leetwelen : fo om datdieftoflfe
byfonder wel hier by pafte j als o:n dat ik , daar on-
trent , noch iets ( en van byfondre nadruk , mijns
oordeels) ibu getoond hebben; dat noch by nie-
mand, mijns wetens, publykelijk is getoond.

Namentlijk , onder de meefte Theologanten
fvoornamentliik Proteftantfche)werd twederleye
foorte van Vrophetie gelldd en verdedigd s ene, die
uit extraordivare , ofmiraculeufe , Openbaringen van
Gode^ bevelom te verkondigen i enz. in den Pro/>;&^-

<^»pla^ duü: fo ook een andre ( oftwede foort
van Prophetie) die m iar alleenlijk in 't expliceren
of verklaren de- H. Schriftuur , cndsr Fropbetiea
daarin behelfd . bcllond.
Wat de eerfte foort aangaat , is, noch by de

Joden (voor fo veel aangaat het Oude Tefi.) noch by
de Chriftenen (voor fo veel 't O. en Kiewwelefi, bey.
den aangaad) enige twift of verfchil.

Doch , wat de twede foort aangaat , kan geens-
fins getoond werden , uit de WeyligeSchrifiurefelfsy
datfe voor Vrophetic is gehouden , ofmet die naam
(als fodanig lijnde) benoemd.
Daar

, in tegendeel , uit de oude Kerkelijke Schry*
vers y feer wel getoond kan werden , ontrent wel-
ke tijd, door welke Perfonen, en by welke occa-
fie, de felve is ingevoerd; en'tlimpel prediken

j

ofverklaren der Ueylige Schriftuur , en der ?rot>hetten
daar in behelfd , met die naam (dat ik 't fo noeme)
is gedoopt : en dat, voor eerft , alle de eerfte
Kerkelijke Schryvers daar in over-een-ftemmen , dat
diiVrophetie , die ten tijde der -r^/*/?^^;!,, fo inde

* 5 Cori».



Aan den L E S E

CoriHtifche, als meer andre Gemeentens, plaats

had in den ?ropheten door extraordmare 'merkmge ,

oiOpenbaringe, des H. was: Geh)kfyook,

daar ontrent, geen twede (bort kennen of mei-

den
liatook (ten twcdej de Aufteuren , oflnvoer-

ders, defer twede foort vanlVo/'^e//^ , felfs vd-

mondielijk bekennen , dat 'er in de Chrtfien-kerkey

ten tijde dcvApofleUn, geen andre ?ropheue be-

kend was, als die door extraordinare werktng , of

Openbaringe, des ^.Geefis, den Propheten was

^"
Dus kan ook klaarlijk getoond werden, dat dees

meergemelde fwedefoort , maar eerft toen is opge-

komen, toen men de Bifhoppen en Ouderlmgen

reeds ook Sacerdotes. en de Diakenen Levyten notm^

de ; toen men de lafel , waar aan 't Nachtmaal

^vierd gehouden , de naam van Altaar ; en de

plaats, waar in de felve bi.inen de Vergader-plaats

ilond, SacrariumoïHeyligdomy Qi^Thyfiafterium oï

Offer-plaats, noemde; en aan de Vergader -plaat-

ren felfs de naam van Tempel gaf : en toen er

meer, en vele, diergelijke benamingen met al-

leenlijk uit het , maar ook lelfs uit het

Heydendom , ter Chriften-Kerkc indrongen.

Doch, naardemaaldefe Stofte, van groter uit-

wevdina zijnde, alhier door my niet gevoeglijk

kan verhandeld werden 5 lal ik die tot beter gele-

gentheid uitftellen; en nu voortgaan tot het gene

ik van den Lefer , voor 't lefen van defe Verhan-

delingen , wel wilde vereyfchen, en onder t lefen,

hebben waargenomen: op dat hy*er fo te beter

vrucht van geniete.
i- • r y,;^CU

De Taalkundige Lefer ,
die f^)^,YHf

Werk, over defe iloffe, met dit Neerduttfchc^^^^^
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-Aan den L, E S E R.

confereren , fal bevinden , dat hec laatfte geenflins
fo feer een Vertaling is, als een Werk óp nieuw
gefchreven: en dat 'er ook daarom nochvrvan-
dre en meerder laken in werden behclfd. Al hoe-
wel 'er ook enigen in 'r L.atijnfche gevonden wer-
den, die hier niet te vinden zijn : 'omdatenigea
der felven door my met voordacht (als min nood-
fakehjk) zijnovergcflagen; en andrenonbedach-
tehjk over 't hoofd gefien. Onder welke laarften
ook IS die feer aanmerkelijke Hift^rie van 't Orakel
van Serapis te Alexandrie

; die, door 'RuUihus be-
fchreven, en wel waerdig is, fijn plaats hier in te
vinden

3 om de 'verborgene kolen e7t toegangen tot het
Orakel

y en de gepraóiijeerde Mjrakelen y aldaar, door
de Chriftenen ontdekt. \ Welk de Lefer dan in
my geheve te excufjren.

Dus verfoek ik ook , dat hy exciifere de rediten

,

die 'er fomtijds in mochten begaan zijn i door-
dienfe niet door my achter-een-volgende zijn af-
gefchreven

, of, fo als 't wel behoorde, overfien.
2. Deduifterheidvanftijl, fo uit andre reden, als
om de menichte van Parenthefes ( ofhalve manen
en haken) die daar by noch dikmaal qualijk gecor-
rigeerd zijn: gelijk 't felve ook ontrent de Punden
en Commata plaats heeft. 3. De drukfauten;
die 'er in fo groot getal , en vaakmaal van|lb gro-
te nadruk, zijningeflopen, dat ik den Lefer gans
ernftelijk verfoeke, het Regiller der felver , of
voor'tlefen, of onder 't felve , doch dikmaal in
te fien.

Wat anders aangaat de fl:ijl,vermenging van vele
onduitfche woorden onder de felven, en eynde-
lijk de ongeftadigheid in fpelling ; die excufere ik
te minder , om dat ik niet fo feèr heb cierlijk foe-
kentefpreken, als krachtiglijk te redeneren, en
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Drukfouten &c. tc verbeteren^

PAg. 6 . Opinien in traditien , Lees , en traditien.

II. Te nietgedaan , gegaan.

15. Dathy'fwel^ het^el.

lp • Van V Heel-alkonfierffelijk zijn , Van '/ UeeUal

(
voorfo veel hy Heer en Schepper nvas) kon

23* Hehraios , Fais Hehraios^ [fo ook p.24J
3 4, Doop ovtfangen > Doop heeft ontfangen^

38 . Houden o'vergefet , hadden overgefet^

42. 071jen Beyland , /^^é»;/ ojtfenH.
48* JD^ Koningen z ijn vervaard , 2^W<? vervaard.

57. ^Maanden) ^ Maanden geduurdheeft.)
65 . Augures XVMannen > ^/^i;. ofXVMannen^
y6. Gevoerd. Als^ gevoerd als.

7 8 . «u^w Cevensy Jupiter Tiflor^ van Jupiter Tiflor.

OrakelAmphilochus ^

) Aan hemgemeen.
van Amphilochus >

) gemeen^

5)8' Kon behelfdvoerden^ hehelfdv:erden.

By hen tot hevj'ijs , hj hem.

i)c^.Vr<?jfjnyaai'boek ^ vanfjnfesde Jaarboek.
IO I

. HetJiraffe verdryven y firaffen en verdryven.

Verdreven heeft. Onder welke 5

verdreven heefty verklaren moet. Onder welke,

IO ^ • Sou vallen geen ik, fou vallen te itjen^t geen ik^

1 os: . J Als ge%oegj}iam y )
geroepfaam.

105 . De Ko'^r-vg te dier tijd, de Kornrgen tt

l ^ We r ldefe , vjitrd

^

HO* Was. nat daar de Legers> vcaS'^daar de Legers^

II 2. Fr4mr?>wusy Fannius.

117. Verf.-: an , ikfelve , verflaan^ als ikfelve^

H p . Want uua t aangaande # v;at aavz^aad.

120. Vry jjèervjely vryvoeU

127. Fu^

t
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En fiin verfiand, daar en deelgeheel^

'verfiandy endaar en bovèngeh,

\l%.Cr(efus, ^ , ?^v^u^
\7a MJbms, Mcebius^ [foook gevolglijk.]

, ,7. Plechtel-^ke Heyligen ,
HeyUgwgen,

, ,9. Komen bekend maken ,
konnenbek.m.

141. {nimifum leyd hy) , Nimirum (leid hy
;
^or.

ll? * Per /ê/i^eri Duivelen kracht

,

* ^ derfelver [der Duivelen^ kracht,

,67. Alhoe'wel ,fo njeeU alhoe'wel, voorjo veeL

1 rf'^tfr«^r/vÉ'7; ^» verklaaren ' ^«
"-^^ff

f
''f

l72*G.^«ige«) r^/V,
getuigen blykt)fetd.

im^Enandrenmeer, {ennvaaroin,
' ^ en andrcn meer, befet irarenj (

Ter'v^ülin/ ^^y/^ trad, terwijlfy tn &c

, 74. ) .;/^>^ ^e /W^«/^er 'wijfe , mede fodanigerjivpje,

178. Grffa </e Broeder ,

Ij^ifiuikende .

18}. -We^ m/ Thocaifche ,

189 Drenende-,

ioZ. 0///f^ noemde , Lena,

2^10, Kannen,

Zi$enXl6iCaton,

222. Naar u reeds ^

Z2$,fomtijds iets byvoegen ,

227. ivaaron fe quamen,

235. Wierd uitgelacht

»

%^^)Gy niet fbu 3

241 . , we» 7«e/^er ///V

,

243 > Söor/É-» langiuijligepoen

,

2/!^i),A8ionefeidy

Z'yX.Jonlingy

257. Diergelijke exempel ,

259. Verbond,

Gallus,

flivkende.

doog een.

dreunende,

offich ?ioemende.

komen,

Coton,

nu reeds,

te koitnen byvoegen,

uaar om Je quamen.

njerd uitgelacht.

nietfoud.

, dat men metter tijd.

i;an lankivijlige,

aèlio7ie)feid.

Jongeling'

exempelen,

verband»

Pc



26o. De Vragerfiond^ 'groot Leed^

fiondy aan hem Vragergroot .

272. Ook Scurra {Magn^e Matrüy)

Ook Scurra {Mag7ia Matris

277. OEnemanus , OE?2omaus,
28n. V Exempel van Elias ; van Habakuk, en Elias.

182- TheodoretuSy

^83* Noemden 0

284.. Daar na moet van ^

309, - •
• . Geycebok,

334. Sodatfy^ge/ijky

3 40» Ingejleld j fo dat buhen bevel

ingejleldy buiten bevel.

34.2* Van Acheroufia komd

Diogeniaitus^

noemen,

moet hy van.

Geytehok.

fo dat gelijk.

345. Weder een joort *^

346* Circenjiche y

Geprejenteerdy

j 70- J^n v^elken de felven y

382. Gefette t'ijdgejchiede ,

392. Conttneely

307. En middelend aldie ^

En geraadgvraagd >

412. Gebeben-y

42 1 . N/>/ /^/V bev)indy

E71 vceder uit y

komen^

een andrefoort^

Circenfifche^

gereprefenteerd^

de felve Orakelen.

gefchied

continueeL

als die

€n Raadgevraagd.

gebeden^

niet in ^t bewind,

en verder uit.

426 . Sijne vüoorden v)elv^aarnemeny vüelvjaamamen
j\XO. Trojanenfougefchermd^ Achajersfougefch.
^'^l. Doch evenvjel acht y

4< T . hunne Ligioen ,

^69 • Want 17:dienJy maar
Onvoorfchtig Wyven y

Suiverde7t en reynigden >

\^^.Datfy 'iV:arineer y

472. Docïr iemandcC eerfie Chrijlenen > der eerfie Chr.

475. Sibyllyfien ; vüijljy ontrent ^ die ontrent.

^477* Onder V volk verfiroyd, geftroyd.

En

evenvüelacht.

hun Legioen.

indie7ifo e7ic maar.

vjryven.

fuiveren en reynigen.

dat-i vjan72eer.
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483. i^» ^^^'^J^^J^ ^"'^^^^

'

en alfofelfs V bedrog Openhaard:

484 . -E» krachtigpronkien, en krachtigs pronkten^

Aangeprefcn) ferywe , ) enfienwe y

479, Tengevalle van den Vorf Ulpius Sylanus ,

ten gevalle van den Vorjl) Ulpius Syllanus,

KOX.*t Geenfolemnelïjk vjos teplëge»^]

luas teplegen, behelsden.

1

504. Vaar op is aan den Vader > denVtzderen.

( )
Overalliet opjoeken^ ) en overalliet opf,

508 . Ofreeds quam te ontmoeten , reed[t' quam te ont^

^10. Archierisy Archiereis.

^17* van Alcibiades in duigeny

van hyfander in duigen,

K-ix.Enom dat, die om '/ Orakely

engeloofde dat , die om 't OrakeL

VER-
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VERHANDEL ING
Pag,

Van de oude

ORAKELEN
DER

HEYDENEN.
Ei-üchtdat by fbmmigen van mifri

Latijnfch Tradaatje , over d* ou-
de Orakelen^ of God-f^raken der
Heydenen , gemaakt is , en alfo

weder de nieusgierigheyd van an-
deren > dier taal niet kundig , heeft

opgewekt ; heeft in my , ook fö verwekt een drift,

om , en vérder die ftofïe t'onderfoeken ; en in on-
fe Moeder-taal ( fchoon juyft niet op die felve or-

der en wijfe ) aan onfe Lands-genoten , en ande-
ren, onfcr talc kundig, gemeen te maken.

Van de nuttigheyd, of onnuttigheyd , fbda-

niger verhandeling, en op dufdanige wijfe, ge-

daan, wil ik felfs hier niet veel feggen : wijlaan
yder verftandigc genoegfaam bekend is , hoe gaer-»

ne en lichtelijk Schrijvers lich ontrent hun eygen
werk flatteren.

Doch wil ick evenwel verhopen , dat by fecht
edelmoedige verftanden , niet onnut fal fchijnen,

een wat naerftiger en verder onderfoek van laken

«

die by gebrek van 't ielve , en by na maar blote on-
derftelling van anderen (fchoon van grote acht-

baerheyd en oudheyd ofgeleerdheyd ) verkeerde*

A lijk
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2, Verhandeling van de

lijk 7.ijn aangenomen: en alfo, fonder nood en

fonder vrucht , tot argumenten voor de waarheyd

cnachtbaarheydder ChriMijke Gods-die?;fi v/crdcn

gebruykt.

Elk een by na weet met wat ftatie en pompe , by

de meefte Schrijvers,die tot verdediging der Chri-

ftelij ke G ods-dienft gefch reven hebben , de argu-

menten, uyt dc Heydenjche Orakel-plaatfeu. Boe-

ken der Sihyllen dcc. werden by gebracht i
en wat

'eralgefchrevenis, (fonder datfulksoyt van ie-

mand wederleyd is ) om te tonen , i. datfe door's

Duyvels y en over fulks door overnatuurHjk bedrijf^

hunne antwoorden hebben gegeven; en ten z.

datfe door, c?* tneh komfte Chrijii vcrftomd

^^"'oat derhalven fedighlijk van my onderfocht

werd, of fulks met genoegfaam fundament werd

geaffirmeerd en ftaande gehouden, kan, acht ik,

my by verftandigen , noch tot laft , noch tot lafter

gcduyd werden : naardien (als billijk is) ik aan

yder een de vryheyd daar ontrent laat , die ik voor

mijn lelven hierin neem. En verhoop ik reeds fo

veel trcfeyd te hebben in mijn Laiijnfch Tradaat-

ic,dathetdenredehjkenLefer, dier talc kundig,

heeft konnen voldoen. Waerom ik tot mijne

verdediging , voor lieden die quaadnemend zijn

,

( want voor andere, meen ik , dat ik dat gantfche-

lijk niet behoeve te doen) gecnhns iets denk te

fprekcn : maer kortelijk ter faak te komen.

: Waar toe evenwel geheel niet ondienltig lal

zijn ( mijns achtens) voor afkortelijk te contide-

reren, welke ordinaarlijkdc oorfaken van dolin-

gen en feer vele valfche traditien ontrent de Hi-

Itorien zijn ; fo wel in Kerkelijke als Wereldlijke

Schrijvers. Namentlijk, i,deO«Wf; die wc-
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ORAKELEN,
j

d er uyt verfcheydene andere oorfaken ontftaar. i..

UitV kleen oordeeli dat Teer JichteJijk opvat 'r geen
het ter eerfter occafie ontmoet, en daar uyt lijnc
(dikmaal feer wanfchikkel ijke) voor-oor deelen
en concepten formeerd. Voornamentlijk als de
fodanigen, of leifslefende, of door anderen ho-
rende , wat ofhet meeft algemene gevoelen is ; of
gcheelliik, ofmeeft overeenkomende met hun-
ne fede (door welke drift meeft de lieden van
kleen oordeel vervoerd werden ) daar door een
oordeel vellen , naar dat hen de bril gccolcurd
('tzy blaauw, 'tzy groen, 'rzy geel ; werd op
de neus geler. Want door dit laatli genoemd ge-
brek nemenfe dikmaal, of feer lichtvaerdiglijk,

of feer onvooriichtelijk, offeer fuperftitieufelijk,

aan al het gene, of vele, of weynige, die maar
enige audoriteyt, uyt reeds gemelde oorfaken by
hen hebben, niet alleenlijk volmondelijk feggen
en beweren; maer felfs, 't geenfe menigmaal
Hechts twijffelachtigvoorftellen. Uvt defe oor-
fake werd dan door de duldanige Schrijvers ver-
haald , en van dcfgelijke Lefers vaak geloofd , al-

les wat maar van yemant werd voor waar verhaald

;

hoebeufelachtigook'tfclvewefen magh: indien
't macr aen hun ichijnd te kunnen dienen tot voor-
deel van die laken , die fy (Schrijvers) beweren,
offy ( Lefers ) hebben op-gevat , of uyt audtori-

teyt van anderen komen aan te nemen.
Ten 2. Uyt reeds van dtr jeugd opgevam

oph/ieui die ons door oude wij ven, of kinderen,
of andere licht-gelovige menfchen , werden inge-
boefemd j en v/y dikmaal fwaarlijk ons felfs daar
van konncn ontworftelen, fchoon dat wy anders
van geen quaad verftand of oordeel zijn . Gel ijk

^it veclvuldighlijk blijkt , uyt de dikmaal feer kin-

A 2 der-
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II

tl

I

ij, VerhaTideling *Van de

derachtige (ten minften feer kleyn verftandige)

vertellingen van fpook en andere fotternyen ; die

niet alleen in de kinderachtigejaren dieper ingang

hebben ; maar ook in hoger bejaardheid , hunne

diep-gefchotenc wortel en voedfel blijven behou-

den. Dat 'er anders waarlijk fpook en toverye zy,

is geenfins mijne mening te ontkennen ; veel min-

der fulks , of hier , ofgevokelijk in mijne verhan-

deling te betwiften ; maar daar in aan ydcr ( hoe

,

«n hoe verre die faken zijn toe te ftemmen , t' ont-

kennen ofte betwijfïelen ) fijn oordeel vry te la-

ten.

De a. oorfaakis, de Partialiteit -vanJeBe ofopt^

n:e , ( reeds nu aangeroerd ) die fo wel in ver-

ftandige als onverftandige menfchen heerfcht :
na

dat, otdedriften van hun gemoed, ofdeintereft

(die vaakmaalde grootfte beweegfterder driften

is) hen voort ftuwen. Want hier uit komt ook

dat de Schrijvers fo. gretiglijk op vatten, en be-

weren , en de Lefers lo voorbariglijk aan nemen

,

al watfe maar ( ook hoe feer daar toe by 't hair ge- ^

trokken en geweldiglijk gedwongen ) tot verfter-

king hunner gevoelens menen te konnen by bren-

gen, of appliceren.

Defe fajfieeninterefi beide, hebben ook plaats

in die Schrijvers, die, hebbende voorgenomen

enige, 'tzy dcfe ofgenefakete verhandelen, of

opinie te verdedigen (fchoonfe anders genige

particuliere intereft hebben ) alles appliceren wat

maar by anderen ( fchoon by hen fclfs gccnfins

)

enige waarfchijnlijkheid , of gevolg, fou kon-

nen hebben. En hier uit is *t dat ( om een voor-

beeld te geven ) de anders feer verftandige Flmius ,

(op datwe van Valerm Maximus en anderen met

reppen) fprekendc van de kracht der Kruyden,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



ORAKELEN,
^

Stenen , en vele andere faken meer , fcer vele
dingen bybrengd, die hy lelfs, ik laat ftaan an-
deren, niet geloofd.

Waar by dikmaak ook komt de yver van met
veelvoudige Miforien e7t exempelen y bet Boek dat men
fchr'ijfty te vergroten j enalfo^ quanjuis te verderen

;

en de au<Storiteit des felfs te groter te maken : als
ofalle exempelen, ofHiftorien, tot bewijs kon-
den dienen. Daar vaak in tegendeel fodanig be-
drijf, een feer verkeerden uitflag, tot nadeel des
Audeurs, komt te nemen. Uitdefe, (en te ge-
lijk uit reeds opgetelde , en noch op te tellen oor-
faken) fpruit ook,datmen fo fonder onderfclieid al-

fo wel degetuigenilTen der Poëten ( die doch noit,
om iemand van de waarheid der faken t' onder-
rechten , maar veel eer om die te vervalfchen ; of
wel meert: met geheelijkte fingeren en te verfie-
ren, als't maar de Lefcr en Hoorder kittelen en
vermaken kan

)
fchrijven , by haald; als die der Hi-

ftory-fchrijvers: die doch anders dikmaal voor*c
merendeel felfs beufelachtig zijn ; en de faken fo
verhalen en voorftellen , alsfe denken, dat het by
den Lefer de befte behagingen ingang fal hebben.

Dit fienwe uit het door de Poëten gefingeerde
Orakel, quanfuis aan Lajus Labdaks Soony de Va-
der van OEdipus , gegeven ; en andere meer.
De 3. oor/aak is , gebrtk van taaUkunde : waar

door iemand, ofmaar alleen kundig fijner moe-
der-taal; ofwel meerder kundig, evenwel on-
kundig is dier talen , in weiken, ofgeheelijk, o£
meeft , of voor een groot gedeelte, hebben ge-
fchreven die Audeuren, uit welken dieftoffe,
die of te verhandelen of te examineren zy , moet
werden gehaald. So dat men omtrent de oprech-
tigheid , of van vertaling , of van citering ( die

A 3 of
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6 Verhandeling van de

of feer onkundig, of feer partialijk, of op beyde

wijfcn te famen gemaakt konnen zijn ) of van bey-

de te gelijk noodfaakHjk fich moet laten leyden;

en daar door onnofelijk in de graft van doling ftor-

ten.

Waar by ten 4. komen , en het mt[Trouwen

'van eygen> en het al te groot betrouwen op V oor-

deel van anderen ; als die wy voor fo kundige en

cordate lieden aenlien ( fchoonfe (èlfs , of door

reeds bygebrachte oorfake , ofdoor defe fclve, die

wy nu by brengen , bedrogen zijn ) datfe naar alle

apparentie geenfmsditof dat (daar de verhande-

ling ofonderfoek over valt } fullen hebben by ge-

bracht , of fe hebben 't felve wel felfs gelefen , ge-

confidereerd , vertaald of geciteerd. Voeg hier

by 't credit en achtbaerheyt , en daer uy t ècn ver-

keerde eerbiedigheyd, die men de oude Schrijvers

toe draagd. Even of hunne opinien in traditien

,

fchoonmaar blotelijk en fonder bewijs voor-ge-

ftcld 5 by ons als loutere argumenten moeften gel-

den ; en geen verder onderfoek ontrent hun feg-

gen van node was. Waer by eyndelij k komt , de

luyheydy omtrent eygen en cordaat onderfoek. Wijl

'tvcel gemakkelijker valt voor de Schrijvers,

uyt te fchrijven van hier en gunt , 't geen reeds , of

drie, of meer anderen hebben over defe ofgene

faken gefchreven , ofte citeren ; 't geen reeds een

of drie , of meer , anderen hebben geciteerd

(fchoon datfe malkanderen felfs, en opdefelve

wijfe daar in hebben gevolgd, en doordceerfte

blinde leydsman lelfs in de graft van doling zijn

geftort) als felfs met tijd-fpiihng ( fo die dan vaak

genaamd werden ) ofmoeyte, die ftofFeaccura-

telijck teonderfoeken , endetexten derAudleu-

rendaar vanfprekende, felfs telcfen ofte verta-

len j

I
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ORAKELEN, 7

len; oftenminften de vertaling van anderen wel

te examineren'

Wat byfonc^r grove millagen uyt of alle, of
cenigc defcr , gemelde oorfaken zijn bcgaen heb
ik reets in mijn Latijnfch Tradtaat aangcweien :

en lal ook gevolglijk in dit tegenwoordige over-

vloediglijk, den Lefer, getoond werden.

Want dat van eenige van dcfe nu gemelde oor-

faken, of-om wel te leggen, gebreken, niet vry

zijn geweeft de voornaamfte Chriften Schrijvers,

felfsin de eerfte eeuwen des Chriftendoms j to-

nen ons veelvuldige exempelen , ook in der felver

heerlijkfte en belt door-wrochte Schriften j al$

daarzijnde verdedinge der Chriftelijke, en we-
dcrleggingcder Af-godifche, godloosheden, fu-

perftitien , feylen en misbruycken ; van Jufiiuus

Martyr , Athenagoras , Jertullianus , Clemcns Ak'
xandrhius , M'mutms Felix , Theophiltts , Cjpriavi^ ,

Laèlantius y en andere meer. Waar door onder 't

loutere goud huimer feer krachtige argumenten

,

hier engins, vry wat fchuymskomt tuflchen te

lopen.

Tot een voorbeeld konncn dienen hunne argu-

menten uyt de gepretendeerde Hyfiaspis; uyt de

verfierde Hermes TrtsrnegiBus , en diergelijke

voddevaars Schriften meer , gehaald : en fpccia-

lijk uyt die gepretendeerde Vciicn der fo genoem-

de Sihjl/en : die foo bottelijk en löttelijk zijn ver-

fierd en t'faam geftcld ; dat het niet te begrijpen

fchijnd , hoe lieden van ftudie en geleerdheyd ( ik

fwijg van enig verftand en oordeel j iichdaeraan

konnen vergapen j of, dat vry meer is, lichtot

Patronen en Voor-vechters der felver komen te

ftellen ; terwijlfe evenwel onderling over hoop

leggen : d'cene ftaande houdende ^ datfe door

A 4. Go-
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S V€rhandeli7tg Z'a7^ de

GodesGeeft, extraordinaarlijker en overnatuur-

lijker wijfe ; andere 5 datfe door Duyvels Geeft
cntoe-doen, (wlkshtbh^n gepropheteerd y of voor^

eid.

De oorfaken , dan , van doling ^ qm tren t fulke en

dicrgelij ke faken \ en fo qok omtt eqr de Orakelen ,

( die de ftofFc rju zijn mijner verhandeling ) zijn ,

'rgeen reeds isopgcfteld; en fpecialijk^ ge^

hrek voTf onderfock A(iaY felfs genoegfatne occafie ivas.

Want wie tot noch toe, heeft oit de behoorhj-

ke moeyte genomen : van alle die Hiftorytjes,

die wy by de Quden , fo Heydenen als Chrijienen j

vinden , met ernft te onderfoeken , en ter proe-

ve, qf van waarheid, of van hehoorlijfee waar-

fchijnlijkheid, te brengen?
Ofwie heeft, tot dees tijd toe , welennaerftc-

lijk onderfoch t i • nvelken en hoedanigen zijn 5 de eer-^

fle y J>f latere AuAeuren'j die van defe of gene Uifo-
rten y van defe ofgéne Orakelen , { ofOrukeUplaatfen )

gevjag maken ; of£ omflandigheden der felver ver-

halen: en fo gevolglijk ook, uit welker mond
en verhaal ( nam entlij k , die der Prielleren ,

en andere geintereflcerden , of fuperftitieufen
)

fy die hebben ontfangen ^ en alfo te Boek ge-

field ?

Ten 2. De kunftige fahryke en ffamen felr

ling y fo van de Orakel-plaatfen , ( Tempelen ^ Holen ,

Sp lo7ikeny 6fC.) als van de Or^tó;^ , oi GQd^f^ra

ken felve^

Ten 3^ De perfonen die de felve of beHierden y of
bedienden y zy direéïelijky V z/ i?ulireóïelijk? of
met eygen voordeel , van hen felfs en der hun-
nen , die daar omtrent , of tot behulp van dat

guychcl-fpel , of tot verbreiding van de wonderen
cn waarheden der antwoorden , &cc. dienden*

Ten

i
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ORAKELEN, ^
Ten 4. Hoe weynigh hunm toefiel en wijfen van

kedrijfy by 't gemeen zijn bekend geweeftj en de
}laad-vrag/£rs , alfo omtrcrjt het gene daar omtrent
tc horen ofte fien was, zijn n^iflcid en onkundig
gehouden ; dat , felfs van d' aller-vermaardfte
Orakel-plaatfen y d'oiide Schrijvers by na alle van
nialkanderen, en welgrotehjks, verfchillen.
Ten s Hoe weynigh Jchik en Jlot van taal of

fin y en fpecialijk van Rijm ofDicht , de anfwoor-
den menigmaal hadden. So dat men daarom met-
ter tijd de antwoorden in Profagaf : wijl die verl-
fen meniginalen bcfpot wierden , en de Godjpra^
^^7/ daar door in verachting quamen.
Ten 6, ^2X.jchelmfche vuyligheden menigmalen

( onder heyhg pretext j zijn gepleegd en ontdekt
en vele Orakel-plaatfen ( often minften de Bedrijf-
allen der {elver ) daar door te fchande geraakt, ge-
ftraft, en verneitigd.

Ten 7. Wat Kunsjent, van corruptie en omkoop der
Priefteren, en verfiermgen , cn vervalfching der
antwoorden, zijn gepleegd j en tot fchande cn
itrafFederfelver ontdekt.

Ten 8. By hoedanige Natiën en Volken j en by hoc-
danige

, 't zy dommer , 't zy fchranderer foort van
menfchen, de meefte Orakel-plaatfen zijngepra-
difeerd, en langft in ftand gebleven; cn waarde
de felven de allerkortfle duur hadden.
Ten 9. Hoe de ?olyttjken defe Orakelen ^ en alie

anderffoorten van Voorfeggingen , hehben geacht enge»
bruykfy wanneerfe tot hun voordeel dienden , en
alfo met de felven hebben gefpeeld ; en ter con-
trarie 4ie hebben veracht, ja menigmaal opent-
lijkbefpot, wanneerfe hun tegen waren: cndat
meer is , de Comedie-f^eelders , die opentlijk op hun-
jip Tonelen ten toon en ten ipot ftcjden.

A 5 Ten



lo Verhandeling van de

Ten 10. Hoe daarom eyndelijk ( om niet al-

les op te halen i
wijl't in mijne verhandeling lelfs

lich van lelfs, acht ik, fal voor doen ;
geenlins

alle Hcydenen en Chrifienen in 't algemeen , hier

aan, zïs am iets Goddelijks ( overnatuurlijks) of

Duyve/s hebben geloofd , en geacht , dat daar om-

trent meer als menfchelijk vermogen^ oïkonfl-, heeft

plaatsgehad: maar datter onder de felve ( voor-

namentlijk onder de Heydenen ) al feer velen zijn

geweeft, die daar opentlijk tegen gelchreven heb-

ben ^
gelijk volmondiglijkgetuygen, felfs diege-

nen , die onder de cerfte Chriftenen , devoor-

naamfte voorvechters, (of van der felver acht-

baarheyd, waardigheydenwaarheyd; ofvan der

felver gepretendeerd overnatuurlijk bedrijf, ot

van beydcn te gelijk ) zijn geweeft.

Dat lodanig onderfoek noch by niemand isge-

nleetrd , en nochtans ( om tot rechte kennis der

lake te komen ) op het allerhoogfte van noden is ;

fal, acht ik, uyt mijne gevolgelijke verhandeling

overvloedelijk blijken : en te gelijk , hoe weynig

ftaat men te maken heeft , fo wel op oude als nieu-

we Schrijvers,- 'tzydatfe hun eygenc opinien

roorflellen i
'tzydatfedic van andere yerhande-

Icn, citeren ofvertalen ; voor dat men felve d Au-

deuren , uyt welke fy citeren ofvertalen ,
&c. met

byfondere voorfichtigheyd heeh nagefien.

Of nu ook het gene ik in anderen koom te ver-

cyiïchen, en tot noodfakelijke conditiën van

icchtmatig onderfoek, omtrent het Hiftoriaal

,

? waar omtrent ik geenfins Mathematilche De

Lionftratien, dat is, van ^bdaj^ige natuur e^^^^^

kerhevt,verevfche: gelijk ook noyt redelijk ver

ffiuliromtrent l^iftoriale laken vereyfcht-

hecft) acht noodfakdijk te wcfen, felfsweUeb
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ORAKELEN,
waargenomen, laat ik aan het oordeel der befchey-
dene Lelers. Dieik verhope, dat mee de felve
edelmoedigheyd, omtrent mijne mifllagen Tul-
len oordelen en fpreken ; als ik van anderen heb
gedaan Doch laat ik elk evenwel daar ontrent
lijne vryhcyd: wijl doch, wat kunft'er te werk
gefteld werd, elk Vogeltje vaak biijfd hngcnnaar
dat het gebekt is.

Dat dan ( om ter fake te komen ) de gepreten-
deerde God'll>rakencier Heydenfihe Af-goden , of der
Duyvelen-, of met de komfte Chrip, ja reeds al
voor de lelve; of ten minften kort na de felve,
hebben op-gehouden; ofallentskens zijnuytge-
teerd , en te niet gedaan , ( want hier omtrent
accorderen geenhns onder malkanderen de Voor-
ftandcrs defer opinien ; en ftrijden daarom ook
dikmaal met figfelfs) werd aangenomen , i. uyt
de getuygeniflen der Heydcneny z. uyt de gepre-
tendeerde getuygcniffen en God-Braken des Duy-
"Jcls, ofdQT Duyvelen^ felfs, 5. Uyt die der Ou-
de Chriflen Schrijvers y di^Mks ofvan de tijd der
geboorte Chrip , of ten minften van hunne
cygene tijd , fouden verfekeren.

Eufebiusy (die vandefe opinie de voornaamfte
voor-vechter is

; ) en genocgfaam allq dcffelfs

navolgers , lo oude als nieuwe Schrijvers, ko-
men voornamentl ijk voort met Porphyrius ; als

konnende geen krachtiger argumenten bybren-
gen, dan die hen door de Heydetien felfs, en der
iblver voornaamfte voorftanders; ja dat meer is

de Duyve/en felfs, (die gepretendeerd werden de
Auótcuren en al-bedrijven defer Orakelen geweeft
te zijn) werden fofy wanen > in overvloed ver-
ichaft.

Waarom ik dan de fclven eerft f^l overwegen >
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1% Verhandeling van de

cn fo gevolglijk tot d* anderen overgaan : en dan

verder lien, wat in tegendeel kan werden voort-

gebracht.

\ Is waarlijk al van een uytftekend grote na-

druk: wanneer men uit devinnigfte partyen en

vyanden der Chriftelijke Gods-dienft , feifs uit

fchnften diefc met voordacht en oplet tegens de

Chriftenen , en der felver Gods-dienft hebben ge-

Ichreven ; kan argumenten trekken, die krachtig-

lijk tot der felver voordeel, en bewijs van waar-

heid dienen.

Dat Por/)/yr;«/ dufdanigen man geweeft is,is allen

die enige ervarendheid in de Kerkelijke Oudhe-

den en Hiftorien hebben, bekend. Doch of 'er fo-

danigs iets uit hem tot voordeel der felver te halen

zy , daar toe is meerder van node een naukeurig

onderfoek, als een al te ligtvaerdige toeftemming.

't Geen Eufeb'm in't eerfte Hoofddeel van't vijf-

de Boek fijner Evangelifche voorbereydtdgen , als van

byfonder gewicht , bybrengt, is dit volgende :

Hoorderhaheny hoe de Heydenen felve bekennen y 4at

hunne Orakelen verflomdzijn^ en dat op gene andere

eeuw oftijd, als ten tijde der behoudenijfe en Evangeli-

fche Leere ; die den Eiutgen God en behouder ChriHus op

de uereldheeft bekendgemaakt ; en ah een licht over alle

menifchen is opgegaen. Wyfullen dan nujo terfto»d(als tot

noch toe noitgedaan is)eens tonejtydat men naarfijne ver-

fchijning , ende doodder (Darnons of) Duyvelen verteld;

en dat de fo verwonderlijke Orakelen
zijn te metgegaan.

En een weinig verder beneden

:

En zijn alle Orakelen en Voorfeggingen der Duivelen ver-

fiorven. Noch iemandonder de mevfchen, ts, naar dat de

Goddelijke en Evangelifche kracht als een licht voor allen

heeftopgefchenen,fo^nfinniggeweefl,dathyfoudurven

door de doodvan't gene h^ aNermeeft beminde, endoor

jlaehting van menfcbelijke offerhandenJe» moorddadigey
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O n A K È L E
hloeddorjiig^', en mens-hatende Geejèen verfoenen, enfich

te vriend fnaken . HoedanigeJaken bedreven zijn door de
oude [ (ogenaamde ] W^fen-, en d'onfinnige Koningen en
Vorflen. Doek dat de bofe Geejlen onmachtig zifTz^en niets

vermogen, naar de kom
fte onfes Heylands-, getuygdfelfs de

voor(praak defer Geeften , infijn boek , dat hy tegens ons

fchr'^fd->op deje vj'ijfe : En nu verivortderenfyfich-, datfi
velejaren lang de Stadt\Rom€']metfiekten belemmerdis ;

.

daar noch jEjfculapiuSfTwch afid're Goden meer,ons langer

hy ivoncn» tVant door dien nu Jefusgeeerdvierd voeld
niemandlanger enigepubljjke hulpe der Goden» Dit zijrt

de eygen vooordeyt van Porphyrius.

Laat ons nu eens befchOUwen, met wat kracht
en nadruk, hy Eujebius, fijne opinie alhier (en el-

ders) op de woorden van Porphyrius fundeerd.
Die de woorden van Porphyrius (door Eufebius by

gebracht ) maar met enige opmerking , ja half fla-

pende, leefd, fiet klaarlijkjdat hy geenfins van Or<»-

kelenofGod-^fprakenderHeydenen fpreekt, maar van
d'ellenden en quaien van fiekte ( peft enz. ) die 'c

Roomjche Rijk nu naaft lange tijd hadden geplaagd ;

en die de Heydenen , by na altijd en overafden Chri*

ftenen te laft leiden : als of, namentlijk, door 't ver-
breiden van hunne Sede en Leer, de gramfchap
der Goden,(elft over die quanfuis foGodvruchtige
en Rechtfinnige Heydenen , fo was uyrgebarften

;

datfe daarom ( alfwe by TertuUianus:
, Cyprianus yAr-

mbius en meer andere oude Chriften Schrijvers
fien j by na gedurig klaagden , dat , federd dat de
Chrijlenen in de ivereld zijn geiveefl , den aerdbodern
vjas verloren gegaan , en het menfchelijk gedacht met
vekrleye quaien luas gequeld gevjorden : Jo dat felfs
de Hemel - Goden verlatende hunne gevioonl'^ke voor^
forgy met de ivelke fy gevioon nvaren de menfihelijhe
faken te befchouiven , uit de gevjeften der Aerde ah
verbannen vjaren: Dat van alle publijke rampen

tn
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Verhajidelhtg van de

enfchadeih en 6ngemakke?h den Volke overkomende , de

Chrijienen d' oorfaak -waren, So dat indien de lyber

tot aan de Muren van ÏLomc overvloeyde-^ indiende

ml niet op-klom enfich over de Akkeren -verjpreide

in^iiener geen Regen viel-, of indien er Aerdbevmgy

PeB, of Honger over^uaw , men ter/lont nep , vjerp

de Chrifienen den Leewujén voor. Ook dat mcn.hyAw

gufiinHS tijd, ket innemen en verivoeffen van Rome,

door de GothendenChrijlenenen derjelver Gods-dienB

te lafl leyde; als niet denkende, dat fulksalfo veel

eeuwen voor der opkomft door de Gallen was ge-

fchiet; Italië, en de Roomfche Republijk tot op het

poind van hun verderfdoor Hannibal en de Car-

thaginievfers was gebracht ; het Capitool reeds

inde Marüfchen Oorlogh was verbrand ; en on-

telbere ongevallen door M7r/«f enSj/lla, doorC^-

tilinay door 't daar op gevolgde rm/«a;ir^^^ (naar

d' Oorlog van C^far en Pompejus > en 't verkrachten

der Republijk ) aan 't Roomfche volk waren

overkomen: alles eer noch de Heere Jefus was

geboren ; ik laat ftaan eer fijne Leer over d Aerd-

bodem verfpreid was.
, , ,

Dufdanigerwijfe fprakenookm tegendeel,vele

Chrifienen (tocahetHeydendom geknakt door aan-

groei van de macht der Chrifienen onder de reeds

ChriheneKeyfereny meer en meerder raakte te ver-

qwijnen en te verfmeltenjvan de Heydenen-^iyok van

7\c Joden tn Samaritanen: jafelfsook de Chrijienen

onder malkanderen , tegens die gene , die ly voor

Ketteren hielden , of van anderen daar voor wil-

den gehouden hebben: als klaarlijk blijkt uyt de

Novelle Confiittitien van Theodofius, Ittulo de JU"

daiSySamarit.Haretids.)

So dat feer klaarlijk te fienis, dathy, Forphy-

Tim , in de door Zu[ehius geciteerde woorden,geen-
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ORAKELEN. ^5
fins van de Orakelen der Heyde?it7i fpreekt : maar al-

leenlijk 5 van de rampen en ongevallen dei Heyde-
7ien , door 't verfpreiden en toenemen , quan-
fuis , der Chrijicn Leere hen overkomen.
Hoe onvoorlichtigen Jicht gelovig in vele ge-

vallen Eufcbms is: ialnoch gevolglijk uyt andere
ftaaltjes blijken: doch ill dienftig mijns achtens,
nu hier fulks eens te tonen, uyt het gene hy ook
in lijne reeds by gehaalde woorden van d" Offsr-
flachtingen 7/ict Menfchen-bloed gedaan , by brengd.
Want of Ichoon door de Keylcren fuik Ofer-Jlach^

verboden is j 'z,i)n dufdanige Slacht-offcren den
Goden opgeofferd niet ilcchrsin Per(ia y Africa ,

Duytjland en andere verre Gcweften > maar felfs

te Rome ; niet alleenlijk voor , maar ook by » en na
de , tijd van Eufehius : geli/k niet alleenlijk uyt Ta-
citusy Pliuius-i Plutarchus-, JEl, Larnpridius , Sido-

ntus Apollhiaris en andere Schrijvers meer; maar
ook uyt Laèïajitius , Eujebius tijdgenoot , en ( NB.)
Porphyrius ieli'sy (van lijn tijd fprekende j blijkt;

welks woorden hy Eufebhs ( in 't leven van Con-
fiantinus) by brengt op defe wijs: Enaanirienis
doch onbekend , dat noch op defe tïjd in die grote Stadt ,

|]Rome] op^tFeefiva?iyupiter Latiaris een menfch
gekeeld "jjerd}

Niet min ongelukkig isiiy (Eufebius) m l ge-
ne hy uyt Fl. Jojephus byhaald^ namentlijk, dat

'er onder 't Kruicigen en ftcrven onlcsHeylands

y. Chrifii^ een ftein in de Tempel gehoord wierd,
die riep : Laat ons van hier vertrekken. Daar hy
{Jojiphus )rwQÏ uytdrukkelijk verhaald, dat fulks

omtrent de belegering van Jerulale7n\s gehemd',
en overliilks by na 4.0jaren naar des felfs dood , en
verrijllcnis. En evenwel heeft hem dit fomoy
gefchenen » dat hy 'c wel tot op drie verfcheydene

plaat-
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KJ VerhanJeling van de

plaatfen in fijn Griekfche Kronijk , ofTijd-reke-

ningcnBefchrijving, gevonden werd : enisH/^ro-

nymus Ib by fonder onvoorfichtiggeweeft , dat hy

,

fonder fuiksin Jofephus na te fien; in fijne verta-

ling dier Tijd-rekening, dat behoud; en lowel

alsEufehm, opdie wijfe Jojephus doetfpreken.

Dufdanige een onvoorfichtige lichtgelovigheit,

befpeurenwe in hem (Eufehm) ómtrent^hetciteu

renvanPWc^w, tot bewijs vaft dat d Orakelen

met de komftc C^r//?i, hebben opgehouden. Hy

Plutarchus heeft gefchreven een t'famen-fpraak:

waarinhyonderfoektuitwat redenen enoorf-ke

vele Orakelen lijn komen op te houden , en te met

te gaan : want dat 'er en in Delph^s, en in Bceotte , en

in noch meer andere plaatfen, by fijne tijd Or^

kelen gegeven wierden , geefd hy daar in felfs feer

klaarlijk te kannen (als gevolglijk breder lal blij-

ken. ) Defe t' Sameri-fpraak heeft ( het zy door

hem felfs, hetzy door een andere van later tijd;

de Titul , van de Orakelen ( ofliever Otakel-plaatjen )

die te niet gegaan zijn. 't Welke de meefte Schrij-

vers hedendaags , en al voor lange tijd , op vatten ;

als offe maar in't algemeen van't op houden der

Orakekn fprak , en alfo voor afonderftelde, dat alle

Orakelen te fijne tijd op hielden. En ciierenfe daar-

om defe t'Samen-fpraak , met de benaming ,

van't ophouden der Orakelen, En op dat doch dit

Boek, oft'Samen-fpraak tot een groot argument

mach dienen, in't beweren van't op houden der

Heydenfche Orakelen, omtrent de geboorte C^r////

,

verhalenfer een vertelling uit , die by verftandige

menfchen ( wanneerfe maar met hunne gedach-

ten daar een weinig op ftil ftaan ) niet als voor een

erove fabel en verciering , kan aangeficn werden

.

ichoon Eufehitts (die de fclve, ten dien eynde^
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cerft heeft voort-gebracht ; en Cy hem daar even
los in navolgen ) daar byfonder groot werk v^i
maakt

Defe gepretendeerde Hiflorie ^ die döor j^oa^
chim Oudaan op de Ijó. pag. van fijn KomfcheMi^
gentheid , van een feker Piloot ( niet Thanus maar
7hamus-y als die genen weten, die de Griexfche
text feifs, hebben ingefien ) Werd by gebracht;
werd door Tlutarchui » onder de perfoon van P/W-
lippus^ verhaald} en acht ik dienftig die hier een
weynig breder by te halen , en te ohderfoeken.
Hy \_?lutarchus\ feiddan: Maar van het ferven
der dufdamge Damones-, of quade Geefien^ heb ik een
vertellinggehoord, aan mygedaan^ door een man die

vochgek j noch fweisachtig vjos. Want de Vader van
de 'Redenaar JEmilianus 5 voien ook enigen onder u lieden

gehoord hebben, vjos Epitherjefy mijn mede-borger

»

een Leer-meeHer in de Eetter-kunde, Deje verhaalde ,
dat hy-, fullende op fekere tijd naar Italië reyfen, te

jcheep gingi in een Schip-, dat met vele Reyfigersy en
Koopmanfchappengeladen lijas : doch ^ dat, 'wanneerfe
nu al in den avojid, aan de Eylanden , Echinadesge-
naamd, gekomen ivareny de lüind ging leggen \ en het
Schip , heen en weer tobbelende , tot dicht ondet Paxege-
dreve?/ ivierd. Dat , ter-wijlde ?neejle ?nenichte der Rey~
figers noch ivakker njoren > enfommigen derfeher naar V
Avondmaal y noch ffaam eeft glaasje dronken, feer
fchiel'ijk van '/ Eyland Paxe , een fiem gehoorduierd^
die met luidgefchreeuiv , enen 'Ihamus riep : fo datfedaar
óver verfet (londen. Defe 7hamusy nu , -was een M-
gyptifch Stuurman

-y
en, 'wiens naam felf aan velen

der 'Reifgenote7i , o?ibekend nj/is» Dat dcje ^ tot tvjec

malen geroepen zijvde y bleeffiilpw'ijgen. Maar op de

derdemaal daar aan toonde gehoor te geven "ly en dat
(C andere y daar op Jijn (lem meer verheffende ^ feyde:

B als
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jg. Verhandeling van de

dsahyPahdeshonid, fo boodfchap y dat de grote Pan

.Jorvenis, EnverhaaUeEpitherfes . dat alle diejulks

borden, daar over verbaafd en vergeld (tonden ;
en

/> daar op onderling overavegende,ofhet beter nvai.hetge-

hoiknéie volbrengen, of in tegendeeldie faak y jonder

daar t>pjne^der acht te geven , op fijn beloop te laten

;

Thamus^ mngevoelen vjos» dat men, indien er ivmd

ri^asy.fil^f^ygendefouvporbyJeyle?^;
maar indient et

itmmad(iilvjasy hyfou boodschappen . tgeen hy ge-

hoord had. Datfe daar op by Palodes zijnde gekomen ,

en nochivindy-noch roering vanftroom , ofgolven verne-

mende , hy Thamus , op d'achter-fieven
klom-, en , naar

t

iMndfiende, riep ygelijk hygehoordhad, dat de grote

Pan geftorven was. Dat , hy Thamta , Jo haajt met

ophield, of 'er volgde een groot gefucht en gefteen, met

rvernuondmngvermengdy niet als van eene y maar van

rvelen tefamen. Dat ook , ivijlW vele men^h'en tegen-

nooordig nvaren , hetgerucht defer faakfnclluk door Ro-

mever(preid'wierd, en Thamus daar over by de Keyjer

Tiberius ontboden: en dat y hy Tiberius y daar fuik een

geloofaangafy dathydaaropy rvegens diePanyVraag-

de y en onderjoek deed: en de Geleerden y diehymgroot

getalbyfichhady raamden, engiSieny dat het diePan

%:asy dieuitMercurius en Penelope geboren ivas. En

haddePhilippm {die dit verhaalde,) ook enigen daar

tegennvoordig , diegetuigden y dat ookJy't van de Oude

Emilianusgehoordhadden.

Over dit fabeltje, vald velerleye uitleg , door

vele anders feer geleerde Mannen 5 maar die hier

.wiisziin boven'tgeenfy behoren nvijs te zijn: wijUy C

voor een warachtige Hiftorie , en van grote na-

druk, opvatten: en voor louter goud waerderen

,

daar 't geen los en vloeyend quiqfilver waerdigis.

Boijfarduf en anderen , leggen 't uit , op het iter-

ven onfes Heylands J. Chrim, die door de grote
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als Heerc

'9

n't Heel-al zijnde, betekend
wicrd: even als of de Heere en Schepper van*c
Heel-al kon fterfïelijkzijn , ja efïedivelijkgeftor-

ven was. Dat een gruwel om te denken is : en
met welks Dood, 't Heel-al noodfakelijk moefl
vergaan.

Enigen affirmeren 'er noch , dat dit juift on-
trent het lijden Chrifli is voor-gevallen ; ja Boijffar-

dus is fo ftoLit , dat hy durfd fcggen , dat het in 'c

1 9. jaar van 7/^tr/«rf heerfching, Ibu gebeurd zijn.

Waar in , en hy , en anderen , een Teer grove mif-
flag begaan: wi)lP/v/^rf^«/ omtrent 120. jaren na

^ ChriHi geboorte heeft gebloeyd : en hy ( Epyther-

fes ) dit aan Philippus , ten tijde van Plutarchus^ werd
gefield , verhaald te hebben : en noch met die
ruime en onbepaalde uitdruk , als hy op fekere t'ijd

y

( dat fo wel in lijnc Ouderdom, als Jonkheid kon
gefchied wefen ) fiaar Italië reifde. Hoe nu dit met
enig fundament offekerheid, op 't 13?.jaar van 7/-

berius , of, als anderen feggen , op de tijd van 't lij-

den onfes Heylands ( als 'c al een waarachtige Hi-
ftorie, en geen verfiering was ) fo afTurantelijk

kan werden toe-gepaft, wilde ik gaerne van duf-
danige lieden leren.

Eufebius, Morn^eus , Molhiaus tmndtvcn-, paA
fcn 't op de Dood dcvDannones, en vernieiiging van
der felver Rijk en macht , cn gevolglijk op 't ver-

ftommenderfclvcr, en vcrftcrvcn, en verdwij-
nen, hnnn^t God'/pr^kep : als wel Iren dus, te dier
tijd , door de Dood Chrifli, vernietigd lóuden zijn:

en dat daar door dit gcfucht en gejammer fou ont-
ftaan wefen i naar dat fy die boodfchap, van Tha-
MUS ( als offe anders dier fake niet konden kundig
werden) verftaan hadden.

Joachim Oudaan mecnd (in fijne Roomfche Mo-
B 1 gent-
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20 Verhandeling van de

gemheid,) datdeDuiveL defe gelegentheidivaarne*

mende» fijne machteloosheid heeft beiuimpeld:, aan (Pe-

ne kant ; en aan£ andere , aldus in de harten veler Hey*

deneny een verborgen zaad getuorpen , dat > als hen de

dood onfes Saligmakers , en de toediening des felfs ,
V9or

fou komen , fijne iverkingfou doen , met defelve dood, me*

mand anders y als Pan, eenen uit hare Afgoden y toe te

fajfen; fodanigeen ,na>nentïijk , die van een menfih ge-

boren , en onder de halfGodengerekend , al voor die tijdj

'van vele JV^fgercn, onder de Grieken , na den omloop van

enige honderden jaren geoordeeldivierden y fierfelijkte

zijn, entefuUenfterven. Gefijkdau, nietVlutarchus

>

\^als hyy J, Oudaan , datfetd^ maar de Geleerden door

Tiberiusifaamgeroepen-, foudengeraamd y engegiflheb^

ben y dat het die Pan ivas , die van Mercurius, en Venelo*

pegeboren ^as. En dat die duifend-konilenaar , die on-

bedenkelijk arglipge Geeft , met defe trek ,
datge^omien

heeft y dat door dufdanige vooringenome7idheid, de oo^

ren voor de verkoTtdiging y van de Dood Chrifli-, geflo-

tenftasn\ gelijk hy daar toe, die felve tijd y fou hebben

•waargenomen , enz. ^
Maar doch ftoot dufdanig een uitleg ook fig ielts

om verre; wijl de Ueydenen, door fuik een bood-

fchap, defterfFclikheid hwnwtx Goden , Demones >

of Halve Goden, komende te verftaan : alfo üch

ook noodiakelijk reminder moeften verwonde-

ren; en van't Geloof der Chrijletijke Gods-dienft

af-gefchrikt werden, wanneerfe, nevens de ver-

kondiging des Evangeliums , ook de Dood van

Jefus Chriftusy GodesSoony verftonden. Naarde-

maalook hunne, 'tzy Goden'fLy Demones, 't zy

Heróésy of Halve Godeny het fterven en de Dood on-

derworpen waren.

So dat de Duivel, dus fijn verborgen zaad,op een

Steenrots, of andere onvruchtbare plaats, lou

ge-
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geworpen hebben; wijl hy in tegendeel, met fij-

ne machteloosheid bekend te maken , alfo ook de
machteloosheid , enz. van fijne partye , (wfen Hey^
land (of dcDooddesfelfs) voorfodanig by den
Heydenen aangefien , bewimpeld , en verichoond
fou hebben.En hoe konden doch de Heydenen,de
Dood Jefu Chrifii , die fo publijk , door rontius Pi-
latusy en de i^ö/we^we» gecruicigd was , toe-pafi^ïn,
op enen Pan : van wien men geenfins wift > waar
hy geftorven was ?

Voeg hier by , dat het bv Plutarchus t'^d,als een Ri^
fiorie , die toen aan -weinige bekendnvas , werd verteld.
Daar, indien 't dus voor Tiberius was gebracht ge-
weeft, en 't gerucht daar van fnellijk door geheel
/Jow^was veripreid geworden, buiten dat het fuik
effed geenflins gedaan heeft ( ik fpreek nu, als of 'c

waarlijk gefchiet was) hier van de eerfteCh riften
Schrijvers, luftt?m Martyr^ Tertullianus , M.Felix

y

AthetMgoraSt Tatianus, ArnobiuSi Tfjeophilus, Cypriaftus

en anderen meer , tot verdediging der ChriHenen ,
en bewijs der ChrifteHjkeGods-dienft » fchrijvende,
geenfins fouden gefwegen hebben:als feer kiaarlijk
uit hunne manier van Ichrijven , en de natuur der
hko. blijkt. Ea wel voornamentlijk , wanneer fy 't

als Boijfardus , en diergelijken , voor de boodfchap
van ti^n goeden Engplhüddcn opgevat.
De Cardinaal Barofiius, die dit fclve fabeltje,

in fijne Jaar-bóeken , op 't Jaar 34. m^x Chrifii oc.
boorte , verhaald , toond fich hier wijfer ^ en voegd
op 't verhaal van 't felve : Hoe V hier wede zy ofniet

,

V komt aan op *tge/ove van den Auóieur enz,. Rn^ivaar^
lijk , iftdieniue defe gefchiedenif achtengeloofxaaardii
zyn. Noch wijfer ronen fich de Centuriatores Mag-
tii}^<r^t=i(^es t of Proteftantfche Kerkelijke Hifto-
rie-fchrijvers , die van Eufehins ( dit fo onbedach-

13 3 te.
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teliik uit Pterf^«^ citerende) feggen: Aldaar

hy ook van Pan. onder Tiberiusgeflorven, belachelijke

dinzen verteld.
, .

En geen wonder! wijl hy (
rlutard^s) inene

en de felven adem , fo beufelachtige fabelen er

op verhaald {
y;el.jk hy 'er noch meer , en van noch

aUb flechte alloy, in die felve t' Samen-ipraak

,

voor waarachtige Hiftorien, te boek fteld) dat

vder verftandige ter eerfter opüag fiet,- dat het

defe t' Samen-fprekers ( of rlutarchus , onder hun-

ne naam) fo heel naauw niet namen, watfe tot

bewijs hunner ftellingen , voort braghten ;
als t

maar vreemd en wonderlijk aan anderen mocht

fchijnen: en dat hunne auftoriteyt, hier,tenop-

fichtvanHiftorie, geenfins te achten is. Buiten

dat defc gepretendeerde Hiftorie ( alsfe al waar-

achtigwas) geenfins van't ophouden der Or^^^-

/^«Ipreekt , iklaat ftaan,het felve bewijg.

Eufebius haaldfe by, om't fterven der Heyden-

fche Demones te bewijfen , (
gelijk ook de tabel,

die hy daar op laat volgen.) Morn^us ,
Ho/^miaan,

Bodrdus. J.Oudaan. en meer anderen applice-

renfe, op 't ophouden der Orakelen. Waar toe

nochtans rlutarchus de felve geeniins doet ver-

^^Of fal dat een genoegfaam bewijs verftrekken,

dat het ineent'Samen-fpraak, dievan t ophou-

den veler Ortf>^^/^«, end' oorfaken van dien, han-

deld, gevonden werd? Met noch minder moey-

tebewijien dan Vamelim, Huetus en meerandere

Geleerden, het op-houden der Or^^^/^», met de

komfte Chrifti, uit de blote Titul> van diet ba-

men-fpraak, voxi\ ophouden der Orakelen; fonder

de felve eens te door-lefen , of in te fien :
daar hy

{ rlutarchus ) in de felve , wel klaarlijk toond ,
dat^.
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OILAKBLEN, ^5

cn 'c Orakel van Delphis-, en van Lebadeay en anderen
meer, by fijne tijd (dat is, over de loo jaren na

Chrifti geboorte ) noch gepretendeerde Goddelijke

antujoorden gaven.

Indien Eufebius (onder fijne verhandeling der

Orakelen ) dit niet uit Vlutarchus had voort gebragt;

niemand der latere Schrijvers » foud , acht ik, daar-

om oit gedacht hebben. Hy {Eufebius)hGt{ton$

feer brave dingen nagelaten : maar hoe licht hy
iets komt verkeerdelijk op te vatten , blijkt uit de
ftaaltjes , reeds boven , door my getoond.

Maar , fal lichtelijk iemand denken > de getui-

genis des Duivels felfs ( of fchoon hy anders een
Vader der logen is ) behoord te gelden , wanneer
hy tegen fich felfs getuigd» En fchoon 't voor-
gaande fabuleus fy , evenwel \ Orakeldoor hem te

Delphis iLzn Auguftus , in des felfs Ouderdom, ge-

geven , behoord by ons van nadruk en gewicht te

zijn.

Laat ons dan 5 ook dit eens onderfoeken : wijl

't gewoonlijk als een hoofdargument , omtrent
defequeftie, gebruikt werd.

't Geen hier van in de Tijd-befchrij'vhig van Eufè'
bius gevonden werd , is : '£/3g^7(^ xUefecf ui ©fo $

,

&C. Ee» Hebreus Gody die over de falige xielen y of
( indienge wild ) over de Goden heerfcht , &c.
Maar doch ift 'er uit Cedreytus , die grote beufe-

laar , door de grote Jof. Scaliger ( als hy felve in fij-

ne Aantekeningen feyd
)
ingelaft , om dat defe Ce~

drenus feid , dat Eufebius fulks had gefeid , fchoon hy

( Scaliger ) felfs dat voor een grol , febel , en fotte

verfiering houd ; gelijk 't ook waarlijk is. Suidas

en Nicephorus voegen 'er noch wat by j om 't fo te

mooijer te maken j en werden daarm> door de

latere Schrijvers fo byfonderlijk geholpen : alsof

B 4. 'cfon.
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Verhandeling van de

h fonde was,een fotte verfieringjiiiet verder te ver-

groten, enoptetoyen. De nu fo even genoem-

de Suidai , ( wiens Woorde-boek een Raplbdie is

,

van alle kanten t' faam gehaald , als de titul , en \
boek felve te keni;en geven , en fpecialijk , daar hy

dit verhaald ) geeft te kennen , dat *er gefeid wierd

( fonder evenwel Audeiir te noemen) dat Augu(lus

aan de Fythia vraagde ; wie naar hem fou regeren.

Cedrcnus verteld , als uit Eufebius i dat , wanneer

AuguHus te U^//)/3w gekomen 5 aan -^/>o//ofulks ge-

vraagd had j en ApoUo daar op niets antwoorde , hy

daar op wederom vraagde, waarom het Orakel

fweeg> en dat daar op de Pythia feide, 'E^^l(^ enz,

( doch meerder en voegd hy 'er niet by ) en dat hy

fuik antwoord ontfangen hebbende,van daar ging,

en een Altaar in*tCapifooioprechte, en dat hyditop-

fchrift'eropftelde: Dese Altaar is die ,van den
EERSTGEBOREN GoD, N/V^/>/?om feid , dat (N.B.)

/jy infjne Ouderdom daar heengereifdjAe ApoUoFythius,

naar een offer toe gefteld van loo. beeften , en loo.

Altaren, vraagde^ wie naar hem het Roomfche ge-

bied beheerfchen fou : en dat , wanneer hy daar op

gans geen antwoord ontfing,}noch fo een anderOf-

fFer,aan hem opofFerde,enwederom vraagde;waar-

om het Orakel(dat atidersgeivoon njas, vele luoorden te

gebruiken) nu eyndelijk verftomd was|; en dat het Or

rakel,nsciir een weiqig vertoevens,daar op antwoor-

de: Een Kindje, &c. |Dat hy met fuik een antwoord,

weder naar Rome gekeerd , aldaar in *t Capitool , een

feergrote Altaar boude, met dufdanige Latijnfche

infcriptie: De Altaar van de eerstgebo-

ren God. Op welke laatfte wijfe,het ook door die

naerflige Oudheids onderfoeker, J^Oudaan, tot

ipijr^e grote verwondering , werd by gebracht

:

die daar op dan , als daar toe dienende, het reeds

ver-
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ORAKELEN, 2j

verhandelde fot fabeltje , van Epnherfes by brengd;
en , fo allwe geüen hebben , verklaard.

Om nu eens de geboorte, van dit Hebreeus Kinde^
h , wat netter op te fpeuren ; Cedrems heeft in de
elfde eeuw , dat is , ruym looo. jaren , naar ChriHi
geboorte geleefd. Suidas , en Nicephorus in de 13.
eeuw. En zijnfe alle drie , voor feer grote beufe-
laars, en die*er alles op de mouw lieten fpellen

,

(als uit feer veelvuldige, en feer uitfporige eX'
empelen blijkt

)
by alle Geleerden bekend. Defe

weten onsdufdanigeHiftoritjes te vertellen, die
by alle eerfte Chrirtcn Schrijvers, Jufimus y Ier-
tullianusy Athenagoras , Mhiucius Felix » Theophilus,

Tatianus y hrmhius-, Cyprianus , en voorts alle de
anderen, tot defer lieden tijd toe* onbekend wa-
ren.

Om Yin Suidas eens een ftaaltje, aangaande de
Orakelen , op te halen , ( want lijn andere grollen ,

lijn by na oneyndig , en doen hier fo niet ter fake )
feidhyovcr't woord ii^yvfi»'^ dat aan fhilipsvan
Macedonië i door de Pphiay dit antwoórd wierd
gegeven

;

Vecht met fdvere jchichteny en gy fult alles over-^

mjtnnen.

V^cXk Orakel (feid Suidoi) dePythiay aan Phi-^

iippusgzt'j om hem daarmede duifterlijk te leren,

dathy, door om-koop, cn verraad > fichraeefter

van Griekenland fou maken.
Namentlij k, hy Philippus-, die van jongs affonder

aanlien van eer, en fchaamte, offchande ( gelijk üj-

ne aard, uitftekend wd^door lufimus werd befchrc-
ven) geheel Griekenland had belaagd, quam quan-
fuis, tegensóe Phocenfers, de fo genaamde Hey-
Jige Oorlog, te Oorlogen, om 't ongelijk, en
plundering , de Delphifche Tempel aangedaan , te

B 5 wre-
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VerhaMing 'van de

wreken; terwijl hy, die genen , voor wien hy

dit pretendeerde te doen, felfs onder flavernye

bracht , alle eden en verbonden befpottende ; hun-

ne Vrouwen en Kinderen voor Haven verkoft;

hunne Tempelen godlofelijk pionderde ; en fich

felfs niet fchaamde te pochen , dat 'er niets fo fterk

was, dat hy niet door geld en verraad verwmnen

kon. Defe philippusy feg ik, had dit Orakel van

ApoUo van node : en Apollo die fo wel fijne , als an-

derer Goden Tempelen en Schatten, fag plunde-

ren, en verbranden , en verwoeften, gaf dujda-

nis,ttnOrakely en Raad aan hem :
ondertuflchen

felfs onkundigblijvende, van'tgeenaan hem, en

fiine Tempelen en Orakel-plaaife»,overkomen fou.

Sodathy, arme Apolh, daar in de hedensdaagfche

gepretendeerde Hexen en Goeder-geluk-fegfters

llachte : en wel 't toekomende geluk , ofongeluk,

aan anderen voorfeggcn, maar in, of voor hch

felven , niet voorfien kon : wel Schatten en Ri k-

dommen, enz. aan anderen voorfeggen en belo-

ven ; maar fijne eygene Schatten en Rukdom-

i men , enz. voor quade menfchen niet befcl^r-

• men ofbewaren, kon. En fcheen hy geenflins

te weten , op wat feer wrede , en goddelofe wij e

,

Vhilippus die Raad niet alleenlijk tegens de Pho-

cenf!rs -. maar ook tegens alle d'andere Grieken fo^^^

gebruiken : en fijn Soon Alexander naar hem, door

dat middel, {^ncOrakel-Tempeh teThebe (
en an-

deren meer, opandereplaatfen,; fou te gronde

werpen en verwoeden.

Indien dandeD«W (o™ hen'wat te veront-

fchuldigcn , gelijk de Heydenfche
OEnmau! ,^^

feerfctümpelijk, maar te gel.jk ook feer ^rd.g-

lijkdoet) "dit, onwetende, ofonkundig van foda-

nige gevolgen en uytkomften.voorfeid h«ft ™'^^
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ORu4KELEN, *7

menfulks ftellen, by die Orakelen, diehytegens
lijne Gods-dienftige Grieken , en voor >der (èlver

vyand , en verwoefter , Xerxes , ( die fodanige be-
roving, enz. ook aan defe Delpkifihe Tempel ^ en
Orakel -plaats , heeft te werk gelteld

)
gegeven

heeft.

Maar indien hy fulks reeds felfs voorweten
heeft , heeft hy wel fottehjk tegens fich felfs voor-

feid en geraden ; cn tot verderf van lijne eigene

achting onder Grieken en Barbaren gewerkt. Dat
ik geenfins van de D</;W geloven kan: alhoewel

ik fuik geloof j aan een ander gaerne vry laat.

Dat onfc groten Heyland lefus Chrijlus , en fijne

Heylige Apofielen de Duivelen hebben uyt-gedreven

en verftomd, leren ons de Hiftorien, daarvan
verhaald , door de Evangeliften , fijne Difcipulen

en oog-getuigen , in die fake.

Maar dat de Duivelen , felfs geen Duivelen uit-

dreven >>of verftomden : of ,tegens malkanderen
aanwerkten, om fich onderling te bederven ; en
hunne achtbaarheid en geloofjby't mènfchelijk

gedacht te verminderen , leerd ons de felve lefus

Ckrifius', alshy ( hy Matfb. in't ii, en Lukas in'c

1 1 . cap. ) te kennen geeft , dat Je Duivel niet te-

gens ftch felfs y en tot fijns eygen Rijks verderfkomt te

vjerken.

Waar uit dan ook komt te volgen , dat of de

Duivel noid door de OrakeUanfwoorden , overna-

tuurlijke antwoorden heeft gegeven ; of dat hy,

ten minften noid tegens fijne eigene intereft ( ten

fy gedwongen door de Goddelijke macht en
kracht van onfen Verlofler en fijne Heylige Apo-
ftelen ) heeft gefproken en gewerkt : dat is , felfs

door fich felfs , offijn gefelfchap , in Orakel-ant-

woorden, fijne fwakheidj of lijne toekomende
ver-
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3^8 VerhaftdeUng van de

verftomming, heeft voorfeid j oflaten blijken

;

cn bekend werden.

Doch foudeik dusdoende my wel inwikkelen

in verhandeling vaneenttof , die maar 't onder-

werp van mijne twede Tradaat is. Waarom ik

my dan wederom tot onfe Suidas fal keeren.

Om te klaarder te doen blijken, wat ^aat op

de vertelling van defe Suidas te maken fy ,
paft by,

fonder wel het gene de feer vermaarde [htlippus

Morney, als heel wat byfonders en waarfchijnlijks

by-brengt (in üjn hew^s der ChriflelijkeGodsdtenJfy

dat onder de naam van Bybelder nature onder onle

Nederlanders bekend is) en dat hy, Smdas, als

een feer warachtige Hiftorie verhaald; als die

dooreen feer voornaam Jood, aaneenen Philippusy

die een Chriftenwas, met vry grote verfekering

van waarheid fou verhaald zijn : hoe , namentlijk

,

onfen Heyland lefusChriftus.ctnen uit het getal der

(verfierde) Ofer-Priefiers , in de Tempel ,
is ge-

weeft , en dat, als men naar de vcrkiefing van hem,

daar toe, fijne naam fou te boek, en op het regifter

der Ofer-Priefleren ftellen, MariayC^inc Moeder, des

gevergd ziinde(wijl lofeph nu reeds was overleden)

?erklLde,dat fy hem uit den Heyligen Gceft,fon-

der toedoen van andere Vader,ontfangen had,enz.

Daar by ook, tot getuigen voortbrengende , die

Vrouwen, die by hare Kinderbaring waren tegen-

woordig geweeft. Dat daar op alles wel,en behoor,

lijker w|fe onderfocht zijnde , h; %'t i?.^;/er der

Opr-priefiers wierd gefteld, met ( N.B. ) defe titul,

ofbenaming: lefus, Soon vandenLevendtgenGod,

en van de MaagdMaria : op dufdanige verklaring ,

verfterkt , door het naaukeurig onderfoek in haar,

offe noch Maagd wasi en gevolglijkeverklaring

der Vroed-vrouwen, van ja, datfe toen noch waar-

lij k Maagd bevonden wierd,enz. Dat dit Kegilter,
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ORAKELEN. 19

uit de verwoefting des Tempels behouden 7.ijnde>

te Tfherias, noch ten tijde van lufiinianus Regering,

onder de Joden feer heymelijk wierd bewaard , en
voor dekenniffedefes Keyfers verborgen gehou-
den , enz. Doch verdriet het my de verdere en
meerdere fotteomftandigheden, daarvan, byte
brengen t en acht ik , dat ook fulks aan mijnen
Lefer al verdriet.

Hy (5»;W!(*/)brengd (dat ik'er dit evenwel by voe-
ge ) noch felfs FL lofephus , wegens dit Ojfer-frkfler-

fchap le/ü Chrifti-, tot getuige hier over by : doch uit

( N. B.
)
Eufebius , als welke dat uit hem

( lofephus )

fou hebben by-gebracht: en beveftigd fulks dan
noch verder ( op fijne wijfe ) methetÉvangelium
van deEvangelift Lucas.

Sie eens , mijn Lefer , op hoe achtbare getuigen

( want ook van Cedrenusy en Nkephorus , fal ik noch
iets lerftond , dies aangaande , by brengen ) dit He-
breeus Kindeke fteund 1 en hoe lichtelijk ook feer ge-

leerde Mannen fich vaak laten by de neus leyden

;

wanneer dufdanige vertellingen ( ik had by na ge-
feid Spinroks-praatjes ) hen maar tot voordeel , of
bewijs , van hunne faak , iets fchijnen te doen.
De anders wakkere Mornay , is in 't by halen van

dufdanige exempelen , ofgetuigenifTen vry wat te
voorbarig vervoerd gcwceft. Maar Mliai Schediusy
die lange naar hem gefch reven heeft, en die (als
uit des felfs fchrij ven vry wel te fien is ) ook Mor-
nays Boek wel gelefen heeft , doch die gewoon is ,
anderen , omtrent dufdanige citatien , noch voor
byte lopen; behoorde die Afi^^^ feer wel gefien,
en die bloot -ftaande klip, gemijd te hebben.
Daar hy in tegendeel, feid : Derhahen(preekt Theo-
dofius { dit is de naam, der reeds gemeldeJode , van
wien Suidifs verhaald j te recht by Suidas , { de Woor-

de-
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-O Verhaniklingvandc

de-boek Schrijver) m't wimd lefi,,: IndeTmtel

Van Sahnon JarenW . en^. dar gantlche H.ftor«je,

IZh mer noch meerder omftandigheden, als M«r-

«daan had, verhalende,

-'iffoudegeenfms , met dele , ofd.ergelyke vod-

derven by te halen, denLeferlaftig, ofverdrie-

dg laïleni indienle fo niet door achrbare ,
en

wlarli k geleerde Mannen , als byfondere argu-

memenlierden bygebragt.en by de^n d.eftoffe,

onverfochte , en onervarene Lefers , niet feer

lichtelijk , door de achtbaarheid van
Mannen

,
aan

welker kunde niet van hen werdgetw.jfFeld ( en

welker oprechtigheid ik geenfms wil verdacht

maken ) beweegd en overgehaald , vaakmaal voor

areumenten van grote kracht wierden gehouden

:

fciöonlëbehoorlUkonderfocht zijnde, n.et van

d'allerminfte kracht ofnadruk zijn.

Wat nu Cedrems, en ^"f ^^''^^^J^:^
van loopt d'eerfte (gelijk hymeeft ^Mbeufc -

achtieis) dien groten leugenaar (in velen j He-

r2<^fverrevoof by, in'tverhalen vandufdanige

Orakol-antvrnrden : als bli kt, uit het geP/««"^^"-

de Orakel, door de Apllo ^''f>"""^^Z^^K'
de Koning vanLyd.e, gegevejv Waar van

^

r Cdrenu, ] verhaald , dat des felfs Ge6nten, daar

heen niet als l.y«" , maar f«rf ' f,,f«^^'ó!
,«r.«, quamen'Raad vragen ( en dat door

eenO«W-*»/W, hen fulks "^"^^'^"i-

cn te kennen gaf, datfedaar m»",f^"^ï"'
°™

hem te bedriegen; met andere malle omftandig-

"""dus veneld ook yiiceflm,! , dat F/,
.

alsietsbyfonder verwonderljjksverhaald, hoe er

( N. B. )md.r deiM'.andi,ed,ni.en f

'

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



ORj^KELEN, 31

tijj^ eene uit der felver ( namentlijk, derJoden)
Lands-lieden , hetgebiedover deganfche ivereldfou heb-

ben. Daar de woorden van lofephus f in 't 3 1 . cap,

van fijn 6. boek ) defe voJgende zijn : V Geen hen

f de I oden )
meeji tot den Oorlog aanvoerde » luas een

tiv'i^jfelachtige Voorfegging , in de Heylige Boeken zjevon-

den'^y dat omtrent die t'ijdy iemand uit henlieden, den
Aardbodemfou beheerjchen.

Buiten alle twijfFel heeft hy fijn opficht gehad

,

op de woorden des Propheets Micha ( cap. 5. verC
I. z. 5. ) En heeft luiks op Vefpafianus en Titus ge-

appliccert. Waarom hy dan geenfins van een Ora-
kel dat in de Tempel gevonden was fpreekt.

Maar defe Lieden fijn fo gewoon van Mirakelen

en Orakelen te fpreken dat fy die over al , en op
alle wijfen , vinden ,* als met meerder exempe-
len fou konnen getoont werden : doch ift tijd

hier eens af tefcheyden, en weder , tot het He-
breeus Kindeken y tekeeren. Om aan deie gepre-
tendeerde , doch bottelijk verfierde , God-fj>raak

een goed fatfoen en bequamc ofbehoorlijke maat
van Verfen (diefeby de eerfte Verdichters geen-
fins heeft ) te geven j wcrdfe door de geleerde
Schrijvers van defe en voorgaande eeuw , op ve-
lerley wijfe gefatfoencerd cn veranderd : en de
allergeleertften, Scaliger en Cafaubonus ( die 't even-
wel beyde voor een fottc fabel houden ) nemen'er

't woord ncui ( Kind, of Kindeken) af. Waar
door 't geen Kindeken meerder blijft, of Kind
en God te famen ( na fommigen die God-firaak an-
ders lefen ) maar in een God die over de Goden
heerft veranderd werd ; en't Vers fo ook wat be-
ter fatfoen heeft.

Hier komt by , dat daar Cedre?m in'tzverC 't

•woord, èJify dat is, 'weg, gebruikt j als of de
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^2. Verhandeling i'an de

gepretendeerde God Apollo gefeid had , dat hy

'voeder fijn lueg moefi nvandelen , dat is , weder

heen gaan, vanwaar hy gekomen was: anderen

daar «>40 , of van maken : om dat hec

doch fo te beter , meteenen, een bekentenis fou

fchrijvcnvan dien gepretendeerde ^/>j>//<» , dat hy

de DWwas: en wederom na de Helle keerde;

gelijk 't dan ook fo by de latere Schrijvers ordi-

naerlijk vertaald werd.

Dat men evenwel al vry vroeger aan malkander

dufdanige grollen heeft in de hand geftoken

,

blijkt uit Rujfinus: die dees volgende fchone ver-

telling , in E«/.^/».^ Kerkelijke Hiftorie , heeft

in.gelapt: Men feid dathy IGregorius 'Ihaumatur'^

.«^1 eenmaal byWinter-fijd. het Alptfche Geberckte

over reyfde: en dat > als hyy op de hoogfie top der M-

pesivas gekomen, aldaar alles met Sneeu'W bedekt en

nerirens enige Uerbergtevindên tvas', als alleenlijk y een

Tempelvan Apollo, daarhy intredendevernachte, en

V morgens 'vjeder voort reyfde. En ivas 'er een FneBer

in die Tempel, die aan't Beeldvan Apollo raadvraagde }

enantnvoordgaf, aan diegenen, diefulks^uamenver^

fieken: v^aar uit hy ook fijn
07ulerhoud. en voordeel

had. Wanneer dandefe. naar't vertrek van Grego-

rius, voeder op fijne genvoonlijkeiv-ijs toe trad , enant-

vjooord verfocht, loierdhem ganfchelijk geen anfwoord

gegeven. En 'wanneer hy fijne Slachtjoferenal ver-

vtwwde, bleefer defelvefiil-fiwijgenthesd. Hy ver.

viewwde het felve daarom reys op reys ', maar hy bleej

fingen voor den doven. En als nu de Orake -paap be-

angfl en verfteldfiond, over defe ongenvonefid-f'^ment-

heL verfcheen hem de Duivel by nacht > en fetde

.

ivat roept gy my daarheen , daar ik niet komen kan.

En als -xeder d' Orakel-paap na d' oorfaak '^raagde y

feide hy, dathy door de komH vanGregoriusvan daar
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ORAKELEN,
3>

'Verdreven ivas. En als d'andere 'wederom daar op
vraagde , 'wat raad ''er 'was , om -weder herfteldte -wer-
den-^ Jeidehy , dat \rgeen ander middel 'was y om daar
nveder te komen y als 't Verlof van Gregorius, Waat
op deje Orakel-paap:, op reys jloeg-^ en door velerleyey
en tegenjlrijdige gedachten gedreven , en ontroerd, by
Gregorius quam

; dienhy aan-f^rekende , degehelefaak
i verhaalde

\ hem vertoonde y hoe vriendelijk
-> hyhem,

1 als Gafy onthaald had-, fi'jn beklag deed over't ver-
huifen en fiilfw'^geuvan JijnGod; en't ontroven van
fijn 'winft , en 'wehaard , bcfchreyde : verfoeke?/de te
gelijk y dat doch alles mocht infijn vorigefaat her(leid
'werden. Waar op Gregorius

-^
fonder ver'wijUn y defi

BriefJchreef:

Gregorius aan Apollo.
Ik veroorlof 'wederom tot wweplaats te keren, en te

^doen gelijk gy ge'woon zift,

Beje Briefnam de Orakel-paap metfch; bracht de
felveinden Tempel en leydefe by het Beeld, Waarop
ook de Duivel 'wederfch aldaar quam onthouden , en
ant'woord gafy fo alshy^t begeerde. Hier over begon
defe by fich felfs te over'wegeny en te feggen : Indien
op't bevelvan Gregorius defe Godheeft moeten 'wijken;

en niet heeft konnen 'weder-keren , ofherfteld 'werden y

ah op't bevel en gebod van Gregorius; moet '•waarlijk

Gregorius veel groter y en machtiger zijn als defe , die

aan fipie bevelengehoor]aamd. Derhahen de deuren
van fijne Jempelgefoten hebbende , reyfdehy Gregorius

achter na ; bracht hemfijne Brief'weder te rug ; en ver^
halende alles 'wat''ergebeurd 'was y vielhy voor hem te

voet ; en bad , dat hy , Gregorius , hem -wilde ojferen

aan dien God-, door 'wiens kracht hy over de Goden der
Heydejien hetgebied hadde. En -wanneer hy Jiijf en

,
fterck daar over bleef aanhouden:, is hy van hem» een

Catechumencrgemaakt. Gelijk hy , nu alles verlaten heb--

C bende.
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^ Verhatideï'wg van de

hemde , niet alleen die Duivelfche dolingen , maar oohalle

ivereldltjk bedryf y den Doop ontfangen; enheeftjom

deugde enGodfaltgheid-, enkracht vangelove, toegeno^

men, dat hy noch defuccejfeur , vandenHejligenGre-

croriminfijn Bifchopdom'wierd.

Vele andere wond'ren en Mirakelen werden

'er van defe Gregorius door Rufinus en Gregortus N//-

fenus ( die malkanderen daar in fchijnen m et kracht

te willen voor-by lopen) verhaald, of verfierd.

En houd de Cardinaal Baronius defe nu bygebrach-

te fabel voor een Hiftorie , van uitfiekende nadruk ,

en geloofwaardigheid : daar in tegendeel , de Cen^

turiatores Maagdeburgenfes ( die geleerde Mannen

die te Maagdeburg, daartoe vergaderd de Ker-

kelijke Hiftorie befchreven hebben )
defe , en

andere fijne gepretendeerde Mirakelen , voor

leucenachtige , en fotte grollen , van luye , en

ledke Monniken, houden: gelijk fy ook, mijns

oordeels , waarlijk zijn. Doch werden fy even-

wel , mede op rekening van Eufebm , te öoeK

gefteld.; fchoon menfe by hem, in fijne eigene

text, eeenfins vind.

Ellendige Eufebius, die buiten dat hy t onge-

luk heeft vry wat lichtgelovig en beulelachtig te

vallen ; daar by noch de fotte vertellingen van

anderen , tot fijnen lafte moet krijgen , en als

daar voor inftaan.

Wat nu aangaat de tijd ften opfichte van Ou-

derdom ) in welke Augufius ditfouaan ^/>ö//ö ge-

vraagd hebben i
die was , (

gelijk men voorgeeft j

wanScer hy, nu al oud was, endclhalven veHc-

een om een Erfgenaam en Navolger in d Opper-

heerfchappy. Even of'er niemant naar hem uft

of trek lou hebben tot dat gebied , daar fo veel

getwift en gevechten verwocfting, ettelijke eeu-
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ORAKELEN, 35-

wen lang om is gerefen , en geduurd heeft. Co
haaft het recht pretext van wettige fucceflie be-
gon op te houden.

Maar doch, hy Augufius y isnoitnaarde Adi-
aanfche Victorie over Antonius-, ('dat is54..jarea
voor fijn dood ) in Griekenland , ik fwijgte Del-
phisy en dat om fuik een oorfaak, geweelt. En
wat fijne bekommering aangaat over de fuccellie
in fijn Opper.gebied ; in vroeger ti)den had hy
Cajus en Lucius , twee Neven , beide door hem, tot
de Opperheerichappy , opgevoed. Welken hem ,
maar lo. a ii. jaren voor fijne dood, ontvallen
zijnde

; hy by na terftont daar op Tiberius ( na dat
die ook eerft Gertnanicus had geadopteerd ) ne-
vens Agrippa Poflhumus , adopteerde , of tot fij-

ne Kinderen , Erfgenamen > en foo ook gevoI<y-
lijk fuccefïeuren aan-nam. Welke 3. hem ook
alle hebben overleefd. So dat hy noit fondcr
Erfgenaam en Succefleur , of onfeker daar van,
was.

't Geen 'er verder van den Altaar werd by ver-
fierd , is noch alfo bot en plomp j en voornament-
lij k t' opfchrift. Want waar blij kt doch in't gehele
Orakel [dat fo geheel en op't allerbreetfte als't

werd |by- gebracht , vertaald zijnde, aldus luid :

Een Hebreeus Kind, dat God zijude, over de Goden
heerfi , gebied7ny dit huis te verlaten ^ enivcdernaarde
Helle te keren. Verders ^ vertrek alj'wijgende uit onfe

Ihnpel'] waar blijkt doch, feg ik, m dit gehele
Orakel of God-fpraak , het woord , of fin van
Eerp: -geborene ? of hoc heeft Augujlus dat daar uip

konnen vinden ?

De botheid defer verfiering, blijkt ook klaar-
lijk daar uit ; dat defe gepretendeerde God-jpraak ,

Iin
verfen fou zijn gegeven ^ en wel fodanigen , aU
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^cecls lijn by-gebracht. Want na de getuigenis

,

vandefeerdoorfichtige, en feer ervarene O^^o

,

(die noch, door Tlutarchus y noch andere oude

Schrijvers, daar in werd tegen gerproken, j had

^W/o al voor de tijd van Tyrrhus, diedeRomey-

nen in Italia beoorlogd heeft ,
opgehouden m

Verfen te antwoorden: en Iprak maar alleenlijl?

inProfa. En fo hier of daar , in deie of gene

Orakel-plaats. Verfen gebruikt wierden ;
waarcn

het de Vcrfen,die quanfuis waren der Sibyllen.oïmx.

de Poëten, Homerus y Orpheus, Euripides, Virgt-

liusy en anderen ontleend ; en die wynochhe-

densdaaffs in hunne Gedichten vinden.

Doch hier van fal ik breder fpreken ; als ik kom

te tonen , met wat kunsjes de Orakel-vragers ge-

mompt wierden. Wat nu noch aangaad den Ah

taar die door Augufius fou wefcn opgerecht ;
1

1

bvlónder verwonderlijk, dat de reeds opgehaal-

de Kerkelijke Schrijvers, Jufinus . Athenagoras,

latianm, TertuUianus , enz. gelijkfe geenfins van

defe khone Hiftorie melden ( die anders ,
zijnde

warachtig, hen uitftekende had konnen dienen

)

niet minder als van fuik een Altaar dromen :
daar

fy nochtans gefeid werd in het Capitool (
yder

weet hoedanig een plaats ) te wefen opgericht ;

'en gelijk altijd gefchiede , met feer byfondere

plechtelijkheden , en 't ftellen van fodanigcn Op-

fchrift, te wefen geheiligd. Want, waarlyk,

dit was een argument voor hen , en voor de Chri-

ftelijke Gods-dienft , van byfondere kracht en

nadruk. Ook bevinden wy , door klare exem-

pelen, dat defe Chriftcn Schrijvers, die in hunne

Verantwoordingen, van feer grote nadruk, voor

de Chriftehjke Gods-dienft, doch anders, niet^

on-onderfocht, en niets ongeroerd of ongemdd
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ORAKELEN,
37

hebben gelaten j fulks geenfins loffelijk fouden
hebben laten voor-byÜippen : maar wel uitdruk-
kelijk denHeydenenaangewefen

; en denlelven
naar'c Capitool felve hebben heen-gcfonden. Of
fo dien Altaar al, met het felve onder Fe,fapanus
heerlching mocht verbrand , of anders weg-ge-
nomen, verloren, ofverwoeft , ofverduifterd ge-
weeA zijn; gelijk als van dele gehele HiftorTe,
allo ook van den Altaar, niet hebben gefwegen.
Want dat dufdanige argumenten , by hengccn-

fms veronachtfaamd zijn , blijkt uit't gene
ftijn de Martelaar van den Altaar verhaald, die
aan Simon Magus > als aan een God , binnen Home ,
en op't Eiland van de Tiber, fbu wefen gccon-
facreerd. Ik beken , dat hy , Juflïnus , hierhem
al veel te lichtelijk wat heeft laten in de hand du-
wen : wijl die Altaar die men voorwend aan Si-
mon Magus toegewijd te Zijn , wel uitdrukkelijk
dufdanige titul had;

Semoni. Sanco. Deo. Fidio. Sacrum. enz.
gelijkfe reeds door my en anderen elders is by-
gebracht ; of (wijl 'er al ettelijke fodanige in-
icriptien werden gevonden ) Sancto. Sanco.
Semoni. Deo. Fidio. enz. of Sanco. Fidio.
Semo. Patri. enz. ofSanco. Deo. Patri. enz.
of diergelijke. En was dcfe Semo. Sancus!
FiDius. ( Want defe 3. Namen voerde hy , of
alletegelijk, ofyder der fel ver alleen ) een God
der Sabinen , als uit den Pocët Ovidius klaarlijk
blijkt. Gelijk ook dele Infcriptien niet alleen-
lijk te Rome maar ook te Reate in 't Land der Sabi-
nen gevonden zijn ; en ook noch fodanigen , waar
uit blijkt dat hy fpecialijk een God derReatinen Wis,

Dus leerd ons ook M, Varro ( een oud , en
fccr geleerd Romeyn ) cn FeHus i dat , fchoon

C 3 dc
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de Sahinenhem Sancus noemden, fy evenwel daar

onder Hercules verftonden ; en Sancus m de

Sabijnfihe taal betekende , 't geen Hercules m dc

Griekfihe.
, ^ r i i

Maar doch heeft hy goede lujlinu$M\ dus meer-

maal laten bedriegen : wanneer , namentlijk,

men voorgaf hem , te Alexandrie , te vertonen

de ruinen, of overblijfielen van de Cellen, ot

byfonderlijk af-gcfcheydene Huiskens , der 70.

(of als anderen willen 7^.) Overfetters; m wel-

ker yder, fy ook elkopfich felven httende, de

Bybel uit de Hebreeufche in de Griekiche, taal

houden ovcrgefet.
• , , ^ /j j,>

Als 't nu, ook al toegeftaan wierd,dat Augujtus dit

iuiftniet in fijne Ouderdom had gevraagd: niaar

terwijl hy naar d'Adiaanfche Vidorie, nochin

Grieken-land was i
ftaatnochtc overwegen (bui-

ten andere goede reden, tot overtuygmg van de

valsheid defer Hiftorie,die hier konden werden by

gebracht : maar die ik,om de al te grote lankwijlig-

heidte vermijden, voor-bygaj hoedanigerwijic

door defc God-fpraak bewccgd, Augufius is tc Rome

gekeert. Want fo haaft als hy t' huis quam ,
heeft

hy die ( naar getuigenis van fijne na-laat C. )

ccleden heeft , dat aan hem, als een Goden ( JN .ü.

)

Süon vancenGody (gelijk fpecialijk uit een Griek-

iche opfchrift by Gruterus pag. 2a«. te viinden ,
bui-

ten andere s^etuigeniffen van Dion Cajjiusy lacitusy

cm. blijkt") van d'Afxatifche Steden, Tempe-

len, en Altaren geboud en geheyligd zijn ; en

heylise Spelen , t' fijner eere gevierd. Gelijk

hy ookteRow<r, om fijn gelukkige t'huys-komft,

een Altaar heeft laten oprechten aan de t o

TUN/E REDUCI, of de Weder -thuis -kydendc

fortuin. En felfs een lem^el ( die hy op lijne tc

huys
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ORu^KELEN, 35>

hiiys reys had beloofd ) aan Mars de Wreker , heeft

in 'tCapitool doen bouwen; alwaar hy ook reeds

te voren een Tempel aan Jupiter de Donderaar h2i.d

geboud.

Men fiet dan klaarlijk genoeg,met hoe goed een
fundament men op fuike Hiftorie-Schrijvers, en
derfëlverHiftorirjens bouwen mach: ten zydat
lieden , van veel vroegerjaren , meerder onder-
foek, minder lichtgelovigheid en langer ervarent-

heid fulks reeds te voren hebben verhaald.

't Verdriet my, waarlijk, meer uit5«/<//ïf opte
halen: doch kan, ofmag ik hem noch niet voor
by gaan j om dat ook , door vry geleerde Mannen
onfer eeuwe , uit hem by-gehaald > verklaard , en
gefatfoeneerd en vermeerd , en alfo op alle wij fen

opgetoyd werd ; een Orakel, dat quanfluis door
de God Serapis gegeven ; (

gelij k dat van *t Hebreus

Kindeke-i wegens de kom fteCyf^r//?/, enz. Prophe-
teerd) vmdeDrie-emgheid inGode^ fou gegeven

2.ijn aan Thulis , een Koning van Egypte ; en even

{o\i\.\^(QGod-^raakiSi als die, nu reeds dóór my,
wijdlopig genoeg is verhandeld.

De Hiftorie en God-fpraak, daar inbehelfd>

werd door hem (Suidas) opdefe wij fe verhaald

,

over 't woord ^« a<« . De/è regeerde overgeheelEgypte^

en tot heel aan den Oceaan ', en noemde ee7i der Eylan-

den in defelve , naar fijne eygene naam. Defe , opge-

blafen doorfijne bedrijven , ging naar V Orakelvan Se-

rapis y en Siacht-oferen op-geoffi'rd hebbende , vraagde

hy dit volgende

:

Seg ons Beheerfcher van het vuur , gy gelukkige , die

fonder d'wale7ii0fm'iffen-4en omloop des Hemels volvoerd,

ivie (N. B. j voor mij7ie heerfching') fo veelheeft ver-

mogen', ofijjie^t naar myfalzijn} En vjierdhem daar

op een Orakel gegeven 3 dat aldus luide : rij^Ss <c)f«'«>

C 4. enz.
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enz. [ In 't Neerduits : Eerfi God , daar na het

Woord y en ifaam mei hen de GeeB. Doch alle vange-

lijke oorfpronky en tot een en't felve ffamenkomende

:

( N. B. ) Wiens kracht eewwig is. Loop (lerffelijke , met

fnelle voeten-, een onfcker leven volvoerende.] Waar

op hy uit de Orakel-plaats vertrokken zijnde y vanfj»

cygenvolk in Afrika-, is omgebracht.

Seker defe Ihulis^ had van Serapis , voor fijne Of-

ferhanden , ook wel wat beter waarfchouwing, en

vooifegging, aangaande fijne toekomende for-

tuyn , verdiend ! Doch laat ons eens met meerder

ernft , ook|het geen vry geleerde Lieden hier over

met goeden ernftfpreken, overwegen.

Boijfardusy leid 'er van : Onder de Orakelen van

Serapii yvjerdgeteld i 't geen menfeidy dat hyaanThu-

lisy Koningvan Egypte y heeft gegeven: vjanneer die

aanhemvraagde^, (N.B. ) vandenvjaren God-, wie

diefelveucas; en op wat uü'^s, die vjildegediendzijn:

n^£^&^o\, &c. Waar op hy ( Boiffardus) danfo,

in enen adem voegd : Hier belijdde Duivel y een God

in driePerfonen onderfcheiden-, van Vader Som y en

HeyligenGeefi. Gdijkook ^miliusPortus , in fijne

vei-taling van dc woorden : En tot een en V felve

ffamen-ko?nt'ndc (oflopende) tot meerder verkla-

ring jtuflchendufdanige haakjes [] invoegd j/tf

voeten y de heylige Drie-enigheid y ofDrievuldigheid.

Morneus ( ' t mocyd my waarlijk , dat ik genood-

faakt ben , fo dikmaal de dolingen , en miflagen

van defe , en andere brave mannen , omtrent dele

ftofFeoptehalen, en te wederleggen )
voegd 'er

by : F ^djurandbienfort , de ne Ie poifit tromper ; hem

nvel (lerk befuerende dat hy hem doch niet bedriegen

fou. Dat io weinig, ais 't geen 'er door J3oi^r</»f

werd by gelapt , in Suidas ( die alleen dit maar ver-

haald heeft j blijkt.
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ORAKELEN. 41
Elk vertaald ook dit verfierde Orakel^ naar fijne

fin 5 of paffie , en bevatting , even alffe dat kinder-
achtig Or<2^^/, v2ir\.''zHebreeusKmcleke gedaan heb-
ben^ en veranderd het 3 met by, ofafdoen: even
als ofhet, niet verfcheelde, hoemenciteerd, of
vertaald; wanneer 't maar voor die faak , die men
verdedigd , fo te beter fchijnd te doen.

Gelijk nu , door dufdanige lieden , een Orakelïs

voort-gebracht 5 waar in quanffuisa dQ Drie-enig-

heid , door de Duivelfelfs , (die doch de Vader der
logenen is, en een logenaar van den beginne)
werd beveftigd : fo haald men , niet alleenlijk uic

de verfierde boeken der Sihyllen ( als Prophetel^
fen ) "wcgcnsonfengroten Heila7id:, des felfs geboor-
te , leven , mirakelen , lijden , dood , enz. fo

klare voorfeggingen ; dat de Propheten , in ver-

gelijking met de felven , feer duiller en flecht , ja

kinderachtig, hebben gefproken : wijlfy («Si^//-

len ) fo net, met naam en toenaam, van Jefus , Ma-
ria , enz. fo , quanfluis , hebben gepropheteerd

,

datfe eer een gefchiede Hiftorie , met lijne daar

toebehorende omftandigheden, /chijnen lever-
tellen , als van toekomende faken te propheteren.
Niet alleenlijk , feg ik , haaldmen dus defe Sibyllen

byj m:kZïook dt Oude Rabbynen: als die fulks ook
fouden hebben voorfeid. En die , daar de Pro-
pheet Efua, c.y.f. 14., maar feid ; Siei een Maagdy

cm. deleRabbyncn ( R» HaHadofih , R, Hakanas,

R. U/a , é^c. ) vry wat meerder en klaarder voor-

feggen : namentlij k : dat die Maagd Maria fou be-

ten; datfe van Bethlehem uoas y een Dochter vanjo-
jakim Eli , uit de Stam van Sorobabel , en de Gejlacht-

recks van Juda ; en diergelijke verfierde vodde-
ryen meer. Als offy ( Joden ) al voor die tijd , en
by 't leven onfes Hcylavds fclfs , fo goede kennis

C 5 had<
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hadden gehad; datfyfich met reden konden op-

werpen, regens den H. Apoftel Paulus^ wanneer

hy , van de dooding Chrifti fprckende , aan de Jo-

den feid, dat fy't in hunne onwetenheid hadden ge-

daan: ja onfen groten H^Wfelfs, wanneer hy

voor hen biddende, riep: Vader vergeef het hen,

luantfy iveten niet ivat fy doen.

Sie hier,hoe ver den yver ons van 't rechte fpoor

kan helpen !
, ,

, •

Maar doch, buiten de reeds by-gehaalde getui-

geniffen des Duivels fel ft,voor dit verfierde ophou-

den (\&x Orakelen-, werden 'er noch meer anderen

by gebracht: k\ismtPorphyriusy die, als een bit-

ter en geflagen vyand der Chriftenen , tegens hun

en hunne Gods-dienft heeft gefchreven. Waarom

ook fulker getuigenis, alsfe anders van kracht en

waerde was, noch veel te meerder (als reeds al

gedacht is) by ons fou moeten gelden. Doch zijn

%kOrakelen, en der felver getuigenis, van geen

meerder kracht en nadruk, als 't geen wy reeds bo-

ven van hem, uitEufebiMSy wegens defeflof heb-

ben verhandeld. Want (gelijk ik in mijn Latijns

Tradaatje , van de felvc getoond heb ) zijn fy t e-

nemaaUtenopfichtevan de tijd, waar in fy fouden

gegeven zijn, onfeker: offy namentlijk (een of

meerder) honderden jaren, voor of na; danot

fy omtrent Chrifti geboorte zijn gegeven: indien

fyoid ffefirevenzijn: 'twelk al warachtig zijnde,

evenwel gevolglijk fal blijken, dat fy van geheel

geen gevolg ofkracht zijn.

a» Bliiktgeenfins,offyomtrent eeneen defel-

ve tijd , dan of fy honderden jaren verfcheydcn

naar malkanderen gegeven zijn. 3. In welke ur^-

kel-^laats fy fouden gegeven zijn : o/,

"

ftellen , dat 'er noid geen ander c Orakel-Plaats ,
ais
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Delphis Vfis gc^edd daar 'er nochtans ontelbare

te gelijk in de wereld zijn geweefd. 4.. Ifler een

onder ; waarmede, als van grote kracht zijnde >

Eufebius , om 't ophouden der Orakelen ( welker

velen by fijne tijd noch hunne quanfluis Godde-
lijke Antwoorden gaven

)
fpccialijk her voor

komt : Daar't nochtans met wel uitdrukkelijke

en dag -klare woorden feid: dat, gelijk 'er vele

Orakel-plaatfen waren te niet gegaan: evenwel de

feer vermaarde Orakel-plaatfen , in DiJjmis ( ofby

de Branchiden , dat een en 't felve Orakel is ) te Cla-

rusy en (N.B.j te Delphis, te dier tijd > evenwel

noch Goddelijke Antwoord gaven.

lek bid u , mijn Lefer , bepeyns , met wat ogen

ofgedachten Eufebius en alle die hem hierin na

volgen j Mornay 5 Schedius , en anderen meer ,*

terwijl fy fulks niet alleen lafen ; maar malkan-

deren dat nacopieerden,- hunne Boeken daar met>

als met een fchat ( waarlijk min waard als dove ko-

len) verrijkten,- enalsbewijfen van uitftekendc

kracht , her voort-brachten , hebben toé-geHen

!

Naardemaal wy dan fien , hoe quaad fucces de
GetuigenifTen voor't verftommender Or^tó» ,

met of omtrent de Geboorte jXhrifli hebben;

fo laat ons ook eens fien,van wat kracht d' anderen

zijtt) die \x\X.CicerOt laucanus , Straba, Juvenalis

»

Tlutarchus , Or/geues , en anderen meer > werden
bygebracht.

Wat aangaat Cicero ; van defcn tuigd Flutarchus

,

dat hy in fijnejonkheid , het Delphifche Orakelhceii

raad gevraagd ; cn ook raad 'er van ontfangen. En
felfs getuigd hy ( Cicero ) opentlijk , dat het by fij-

ne tijd , terwijl hy fchreef , ove r de Voorfeggingen ,

( uit welk boek , fy dit nochtans willen bewijfcn )

noch fijne antwoorden gaf. Want wel uitdrukke-

lijk
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Verhandeling va?t de

lijk fcid hy, in fijn eerfte t' famen-fpraak van de

Voorfeggingen » Orakelen y enz,. Nunc minoregloria eft y

(juia minus Oraculorum veritat excellit. Nu is het Ora-

kelvan minder vermaardheid-, en achtbaarheid :
om dat

de 'waarheid, dergegevene God-jfraken , nu minder uit-

(leekt*

Van welke minder glorie, ofachtbaarheid , en

waarheid , hy elders defe reden geeft. ( Ên waar in

Mi7iucins Felix hem navolgd ) dat de menfchen niet

langerfo lichtgelovig voaren , aljfe ivelin oude tijden wa-

rengeaveeji. Gelijk 'er daarom by Plutarchus tijd

(als de felve getuigd) maar ene Pr/>/^m was , en

dat die 5 't geven van antwoorden , wel gemakke-

lijk af mocht : daar 'er in 't begin , en een lange

tijd daer na,wel twee,met een noodhulp'er by,wa-

ren geweeft. En als wy eens befchouwen, uit wel-

ke woorden van Cicero^ men het ophouden, ofver-

llommen van 't Delphifche Orakel haald , zijn 't die

woorden, daarhy, van 't antwoorden in Verfen

fprekende , feid .Cur , TsTO modo ,jam Oracula Del-

phis non eduntur , non modo nofira atate , fedjam diu ;

ut nihil pojjit ejfe contemptius}

Waarom nvcrden'er langer , opdievjijje {^in Verfen

vamentlijk-] geenGod-g'raken te Delphis gegeven: met

alleenlijk by onfe tijd: maar ook al langvoorleden : Jo

dat ''er by na nietsfo verachtelijk isl

Want een feer grote oorfaak, onder anderen,

van vermindering van glorie en achting was ,
dat

de gepretendeerde ApoUo , dikmaal fo ellendige

Verien maakte, datfe by yder een , die met al te

fuperftitieuswas, befpottclijk waren ; en menig-

maal daar byfonderlijk mede gefchimpt wierd.

Waarom men dan, metter tijd, te rade wierd, hem

in Profa te doen antwoorden; dat wederom by

velen nochalfo belachelijk was: Om dzi^poiio.
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ORAKELEN, 45

die men voor de God der Fóèjie eerde; daar hy te

voren wel in Verfen ( hoe gebrekkelijk van taal

,

en dicht-maat die ook mochten zijn ) had konnen
antwoorden , nu geheellijk geen Verfen meer ma-
ken , en fijne Orakelen in Dicht-maat , geven kon.

Met hoe flccht een fundament , werd dan defe Cp-

ceroy voor 't verdommen van het Delphifclx Ora-

kelt by gebragt I

Maar doch, als Cicero met die woorden, die

daar toe uil hem werden by gebragt , al verftaan

hadde , (
gelijk hy geenfins doet ) het ophouden ,

ofverftommen der Orakelen : fo kon dat,hen voor-
ftanderen der Orakelen, en <ieweerderen van 't ver-
ftommen , en ophouden der felven , met, of om-
trent, de Geboorte C^r(/?/, geenfins helpen : wijl

dan Cicero fou feggen , dat het al ruym 300. jaren

,

voor Chrifii komft had op -gehouden fijne ant-

woorden te geven.

De feer geleerde P. D, Huetius feid , ( terwijl hy,
de kracht van defe tegenwerping gevoelende. Plu-

tarchus daar toe te hulp roept ) dat men uit hem {Flw
tarchus ) kan luetefi , datjè allengskens hebben beginiien

te pwijgeny tot de komfie Chrifti toe^ ter ivelker tijd

,

de felve 'verftomd zijn: als of toen eerjl de kracht der
Dui'velen verbroken , en hen Vfiifwijgen opgeleidivierd.

Maar gelijk wy reeds gcnocgfaam uit Plutarchus

hebben gefien , en gevolglijk noch verder uit

hem , en vele anderen fien lullen ; dat 'er niet al-

leenlijk ten tijde defcs Plutarchi , maar ook hon-
derden van jaren na de felve , tot omtrent 400. ja-

ren na Chrifli geboorte, in menigvuldige Orakel-

plaatjen , quanfluis Goddelijke antwoorden , of
Orakelen, gegeven zijn: ontvald hem Plutarchus

fo wel als Cicero,

Waarlijk byfonder wonder ift, dat fo feer ge-

leerde
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'^5 Verhandeling 'van de

leerde en braaf beoordeelde mannen, envanfo

uitftekende belefendheid en onderfoek, alsdefe

Pater Huetius is, en nevens hem, IfaamVoJ-

fus rwant ook defe feid, in fijn Boek van de 5/-

iy/i volmondigiijk , dat d^Orakelen over al . en

Inemaal met dekomfle Chr.fii hebben op-^eM^^^

niet met enice meerder opmerkmg hebben ge-

kt opeen fo byfonder aanmerkehjkefaak :
en

waaruk, naar hunneopinie, f" fftetod a

-

gument gemaakt werd, y°or de C/;re/?.///-^^^^^^^^

dienfl ; doch , voor fo veel reeds gefien is ,
met by-

fonderflechtfucces. r^jpooV
Met het felve fucces brengen fy Strabo C die ook

omtrent de Orakelen , feer kl^en-gelovig was
:

als

hv felfs, meer als eenmaal, wel duidelijk te ken-

nL geeft ) voor 't verftommen, van dit

Orakeh by. Schoon hy 'er met anders van fpreekt

als adroi enmaarfeid, dathetbyfijne njd (dat

was ondJr de Heer^hm^^

grote achting luas: daar tinouae ujucu u

de wasgeacht en geëerd geweeit.

Dat ook geen groot wonder was; wijlde leer

venaarde Reden'aar Demofihenes , ^y na 300

jaren voor Ciceroos tijd , wel opentlyk vc^^^^^^^

Atheenfche volk (
<^^' rt'rj^JXlTZ

was) dorftfeggen: Dat het Delphtfche Orakel ,
hef

wet Philippus hield, en door hem omgekocht nvas

Met watgrond Tlutarchus hier toewerdbyge

bracht, blijkt genoeg, uit 't geen van hem reeds

boven (by occafie van 't onderfoek wegens t fa-

beitje van Efitherfes ) is gefeid.

a-igenes , werd ook tot een
<^?^^^^^^''l'^^^^^

Yoor 't ophouden der Or.M.« by-gebracht m}^

men voor-wend, dat hy f j^^J"/^^'^^"; 'X"'
deHeydcnfche PhÜofooph Celfus. metdcwoor
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ORAKELEN, 47

den van defe Celfus Celfs , klaarlijk te kennen geeft,

dat de Orakelen van Delphió , van Dodone , van Cla"

rus y van de BranchUen 5 van Ammon en anderen,

al gantfchelijk fwegen; daarhy {Celfus) naar ci-

tatie van Origenes ( en anders niet 5 hebben wy van
Schriften ) maarfimpelijk feid: Dat defe nu

op-getelde Orakel- flaatfen^ en feer vele andere Voor^

feggingen , van de ChriHenen nietgeacht vjterden : maar
dat de felven, hetgene deyoden oit gefeid hebben [hy
fiet op de Wet en Propheten j of wel op de By-
belfche Schriften in *t algemeen ] als verivonde-

lijk efïimeerden. Welke woorden derhalven dire-

ótelijk noch indiredelijk, van het op-houden der
Orakelen melden.

Men liet hier uit, hoeonbedachtelijk de Oude
Schrijvers vaakmaal werden by-gehaald en geap-

pliceerd.

Juvenalis evenwel, die fo vermaarde Schimp-
dichter) feid 5 in lijn ó. Schimp-dicht:------ Credent afo7ite relatum

Ammonis , quoniam Delphif Oracula cejfant»

Sy achten , dat het uit de Fonteyn van Ammon voort^

komt , viïjlte Delphis het Orakel-antvjoorden op-houd.

Dat het fweeg te dien tijde , als Juvenaal dit

fchrecf,foud ik feer wel konnen geloven; en mijns
achtens feer wel doen geloven aan anderen : alsfe

maar gelieven le overwegen wat fortuin die Or<7-

kel'plaats ten tijde van Ntro, en door hem , geleden
heeft ; om dat deP|/^whem een antwoord had ge-
geven, dat geheel niet naar fijn fin was. Gelijk dit

ook tonenjD/ö» CafftuSf en Paufa?iia$. (Want dat het
onder Neroos Heerfching noch antwoorde , blijkt

,

buiten defer getuigenis, feer klaarlijk uit Suet07iius
)

d ie verhal en , hoe hy , Nero , aan de Inuoonderen van
DelphiSihet Cirreifch Lajidont?tam , en aanfine Soldaten

gafs de



^5 Verhandeling 'van de

deflaats van nuaar (T Orakelen gegeven ivierden , ver-

ivoepi en hy om die plaats aljo te meerder te onthey-

ligeny menjchen deedflachten , op de kant der mond

van 't holivaar uit de heylige Geefl en 'waajfem , op^aa-

femden. Dat hy , huiten andere roof, ook -wel vijf-

honderdkopere StaMden, aldaar vanouds tot dank-

baarheiden%. aan de Godopgeofferd , heeft van daar vjeg

gevoerd y enz. En is te noteren , fo van dit JD^»/?;-

fchey als van meeft alle andere Orakelen, datfe

menigmaal hunne Eklipfen, (dat ik hetfo noe-

me ) of tuffchen-tijden van antwoorden en Itil-

fwijgen , hebben gehad, de ene tijd korter, de

andere tijd langer; door brand, of andere ver-

woefting enplondering; door Oorlog, en ver-

loop; door verjaging, ofarmoede, der Papen,

en andere bewerkers of begunftigers ;
of door

heimelijk bevel, of konft der Komngen , en

Vorften(wijl fulks al mede gebeurde) t welk Luca-.

7im niet duifterlij k te kennen geeft^als hy,klagende

dat het Or^/t^/ van Delphisby fijne tijd (hy Ipecia-

lijkondertuffchenop N^o. mijnsachtens, hen-

de) feyd:
. j- ^

_ _ _ « . Poflquam Reges tmuere futurai ^

Et fuperos vetuere loqui :

Naar dat de Koningen fijn vervaard genaorden voor

het toekomende { en de kennis van het felvej den

Godenhet fpreken [ voorfeggen der God-fpraken J

hebben verboden. ^ , , i

Dat defe Delphifche Tempelen Orakel-plaatsme-

nigmalen is verbrand , geplonderd en verwoeft

geworden , toond ons ( buiten anderen )
beknop-

telijk P^«A»i^, in fijn befchrijving van de Delphs^

fche Tempel, Orakel, enz. wanneer hy verhaald ,

dat het I. door een Eubeer ftraat - fchcnder is ge-

plonderd , enz, daar na door Pyrrhus, de Soon van
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\AcbiUeSy door Zerxes , door de Eranjjen^ deerde
Vhoceiifers^ en eYndelijkdoor N(?r<7. Naar welke
tijd [geli)khetookaI voor die plundering enz. der
gereide Eubeer , eens was verlaten en vcrvvoen:,
naar ons Vlutarchus verhaald] 'r blijkt , dat het noch
door, ofonder, Co7/fla7:t'^n de grore,is verwoeltiee r
't door Juliaan weder herftcld zijnde, voor 't aller-
laatfte , na iïjne dood , gehec^Mijk is vernietigd.

Onder welks heerfching dir gefchied zy,is my^on-
bekcnd: *t allernaaft, mijns oordeels, is 'c , dat het
onder Iheodofms» of des felfs Sonen , is gefchied.

Schoon derhnlven Lucaan ( die onder Nero leef-
de, en door hem gedood is) te kennen geeft , dac
het Delphifche Orakel-, by fij n e tijd fweeg : en Jwve^
naai

(die onder Domifiaan gdeefd heeft) feid , dat
het Qr^kel van Delphis cefTeerdei leerd ons evenwel
Vhilofiratus-i dat het ten tijde van die felveJ)(?w-
tiaan ook al weder fprak. Sulks tonen ons ook Dio
Chryfifiomus en Lucianus y die ondQx Marcus A?2to-,

ninus , en gevolglijk geleefd hebben

.

Dus brengd ook JEL^partiarm hier van j een
exempel by^Severus, VefcNiger^tn Afc«f,rakende,

Dat 'er evenwel (uit watoorfaak, is myonbe*
kend j weder enige interruptie, of ftilftand is ge-
weeft, omtrenthetjaar lyo.of 1805 of daarom^
trent , fchijnd uit Clemens j^lexandrinus te blijken ;

doch niet alleenlik uit 7heodorrfus,maar ook uit -F//*^

febtfd blijkt , dat het by des Grote?t Confiantinus tijd»

noch Antwoord gaf,- als de {eheCovftantivus (ia
lijn leven,door Eufibius befchreven) felfs getuigd.

Dat het naar de verwoefting , door oider o£
toelating van defe Conflant 'ijyi gefchied , lierfteld

is, en wederantwoord heeft gegeven, blijkt uit
de exempelen van luliaand^ Apoflaat ( die't weder
hcrfteldc , cn fcifs, buiten anderen meer, da^r

D ^ aan.



Verhmidelhig van de

aan , om Goddelijke Antnuoord en Voorfegging fond ,

cii die verkreeg ) door Cedrems , Theodorteus , en

Kicephorui , bygebracht ; en die , fchoon ik ( als

reeds uit het voorgaande blijkt )
geen grote ftaat

op hun leggen of vertellen maak, evenwel hier

omtrent fodanige exempelen, en fodaniger wijfc

verhalen ; dat , het geen fy feggen , my ten hoog-

ftewaarlchijnlijkis. Temeer, omdatook, He-

rodianus en andren meer (Teriullianus > Ammianus

Marcellinus , Macrobius , enz. ) ten opficht van de

menigvuldigheid der Orakel-plaatfen , in hunne tij-

den (vry verre voor en na Co»y?tf»//»w tijd
)
op de

felvewijfefprcken.

Dat dcrbalven , 't geen Jwvertaalfeid , geen ar-

gmrentkan vei ftrekken, blijkt fo, uit het gene

nu van 't Dclphi/ch Orakelgetoond is , als 't gene uit

TohbiusjVlutarchus en mee\ andcren,ook van't ver-

woeden van andre Orakel-plaatfen, Dodoney der

Bramhidcn, en'/,, werd getoond.
^

N aar welke vcrwoefting , 't zy uit Oorlog , t xy

uit andre oorfaken, ontftaande, altijd weder tijd en

middelen van node waren , om luiks weder te her-

fldlen. Welke middelen van geld enz. ook be-

quame Perfbnen om lulkc Perfonagien te verbeel-

den, fo in 't fpclen van de Rol , als van de Vropheet,

die de Orakelenu'nky en verklaarde; van de Pr/^-

fieres ,of Pjthia ielve , die de Orakelen uitlprak; van

de Voeten , Offer-papen , Waarfeggeren uit / Inge-v^an-

den ; en verder al den gehelen hoop cn omflag van

Perfonen en faken, tot luiken bedrijfvereyft ; met

altijd even kort by der hand en bequaam waren

,

om 't Volk, of ook Gro/e», hoedanigen die ook

waren , fo als 't hen Vapen wel diende (of ook den

Vorfien, die fich heymelijk daaronder mengden)

op een gevoeglijke wijs, en quanfliuis verwon-

derlijke, te mompen»
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ORAKÏILEK
Dat nu niet nettelijk kan werden aangewefen,

hoe dikmaals en hoe lange yder Orakel ( ten minfte
der voornaamften ) üjnc tijden van ftilfvvijgen

en fpreken heeft gehad ; komt by , door 't verlie-

len der Audeuren , OEno?»aus, en anderen meer

;

die van de Orakelen » Orakel-plaatjen , en der felver
toeftel j ook '/ bedrog j daar omtrent om gegaan, heb-
ben gelchreven : en diedoordelankheid en ram-
pen van de tijd; door Oorlog, en daar uit ont-
gaande verwoefting, felFs lo wel als d' Or^tów ,

en der lelVer kunftelijk bedroch , fo zijn uit kunde
en gcheugenis geraaktfgclijk't leyder! met fcer ve-
len der trcfFeiijkfte Griekfchc en Latijnfche Au-
(Seuren of Schrijvers is gegaan ) dat men by na
maar van enige weinigen, door latere Schrijvers
geciteerd zijnde , Hechts de iimpele namen , en
die der ftoffe, waar van fy gefchreven hebben,

-heeft over behouden: en 'tgeen^er door d' Ou-
den noch van over-gebleven is , ons maar een feer

gebrekkelijke en verwarde kennis, geeft : fchoon
dieevenwel genoeg is, om de fchelmlche be-
driegeryen der Papen , daar omtrent gepleegd , te

ontdekken.

Met even grote voorbarigheid , hebben andere
Schrijvers

f namentlijk Boijfardus HojfinianM 3

enz. ) Mclanthon en Feucertis na-gevolgd.

Dcfe verhalen , fo in de continuatie van de Cro-
nijk van Carion-, als in de verhandeling van de Voor-

feggingen, Orakelen^ enz. Dat, ten tijde van de Key-
fer Juliaan de Apoflaat , op de lèlve tijd als hy ftond
om lijne K rijgstocht naar Per/e toe te letten : De
Tem pel o'ïOrakel-plaats te Delphis , door 't Hem els

vuurlijn verteerd en verwoeft; en dat dit lijne laat-

fte verwoefting is geweeft.-Bö/^Ww/jCn Haffimanus
citeren , tot bewijs hier van, het 9. en 10. cap, van 't

D 2 der-



^4 Verhandeling van de

(Icrdc Botkvm Theodorem, in'tïg. enz.cap. in

hec$. Boek van Sozomems Kerkelijke Hiltorien^

Doch ift 'er fo verre van af, dat dele Schrijvers

van de Tempel -van ApoUo te Delphi^ in 't midden

van G riekenland fouden fpreken , dat fy m tegen-

deel Ipreken van een lempel heelinSyrie , en a daar

indeVoor-fiad'vanAvtiochieygelegcn.Wdke V oor-

ftad (Daphne) nevens de Tempel, cn ^

aldaar Miraculeuflijk omtrent het Orakel {oiOra-

kcl'Plaats)w2.n de Apollo Daphneus » foudc gelchied

zijn , fo ten tijde van den Keyfer Trajanus , als op

andere tijden , by die occafie ,
wijdluchtiglijk ons

befchrcven werden.

Ga nu en fteund op citatien van fo geleerde lie-

den' want denaam van brave geleerdheid, kan

delb'liedcn ( en IpecialijkPM Melavthon) met bc-

<lilnuteerd weiden i noch van onoprcchiigheid, ot

voorbcdachtclijkmiüeyden fou men hen konnen

verdenkeniof fo bot te zijn^dat als fy al wilden,iy c

met op behendiger wijs foudenhebben gedaan.

Indien wy dan d' oorfaak van fo bijfteren niifllag

willen onderfoeken, is die buiten alle twijfFel in

Melanfhon gcwcefl , een doling ^

rcrwijlhv, opdefelve fteunende ,alloabufivelijk

d' ApolloDelphicus , in plaats van óeApoUo Daph-

heeft gcfteld. Waarin d' anderen , op hem

Melaritho7i fteunende(als op een ccrlij k man, gelij ic

hv waarlijk was ) fonder eensd' Auóteurcn ,
waar

uit Melanthon fulks moeft hebben na te fien ,
dat

allo uit hem hebben uitgefchreven en na-verteld^

Waarlijk ten minften had Ho/^iniams,óic fo Boek

en Capiuel der gemelde Schrijvers citeerd (
en

waar uit men met reden fou denken dat hy de text

ook felve gclefen had ) fo voorfichtig behoren

te zijn , dat hylettc waar van hy las : ot hjnc imncn
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ORAKELEN.
en verftand moeten voor die tijd elders heen ver-

voerd zijn geweeft*

Indien wy nu ook gevolglijk ons oogh willen

flaan y op d^ andere Orakel-plaatjê?i y die na ; en leer

lange:, na de geboorte onfesHeylands nochinftinc

zijn geweeft ^en gebleven .So liillen wy 'er al et-

telijke vinden bm?ie?i Italien:^ ja enigen der felver

felfs in''t gejïcht der Stad Rome ik laat ftaan hinjien

de StadRomefelfs : alwaar in V Eylandvan de Tyber >

in welke ( als by-na yeder weet ) een Teer ver-

maarde Tempelvan Efculapius gefaan heeft 5 een ou-
de Steen gevonden is 5 bcheUënde^ mee fijnop-

Ichrift de Hiftorie van genelingen door't Orakel

van Efculapius aan ettelijken (ten tijde der Anro-
ninen;, dat ten minften 150. jaren na Chrifti ge-

boorte isgeweeft ) fo ten opfichte van blindheid

als andere grote gebreken 5 uitgewerkt.

Gelijk 't ook uit d' Oude Schrijvers overtollig-

lijk blijkt 5 ^ Orakelen van Efculapius (die Tel-

den anderS:, als door ofin, dromen gegeven wier-

den ) de gantfche wereld door, inmenichte gc-

plaaft waren : en vry lange tijd naar't lijden en ftcr-

ven onfes Groten Heylands : als de Kerkclij ke Schrij-

vers TIt/»///^;;^, Eufebiusy en anderen, te ken-
nen geven.

Dicht by , en ( als gefeid is ) in ^tgefcht van RoviCy

had men 't Orakelvan de Fortuin , ofFortuine7i^ te Pre^

nefie ; van de Fortuin
^ of Fortuinen te, Amtium ; van

Herkules , /;/ de Stady of Stedeke , Tibur : en voat verder

van Romey het Orakelvan lupiter Clitum7ms'^(o ook by
Padua het Orakel van Gerio?i y by o faan d e Fon teyn
Aponus. Van alle welke Orakel-plaatfen y Suetonius^

en Martialis , en de longer Pliniusy
{ die onder DoiJii"

tiaany Nerva^ en Trojaan geleefd hebben) ook
D 3 als

F
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Verhandeïhig van de

sis van Orakelen , by hunne tijd in ftaat zijnde , ge-

wa^ makcnja felf> de Pocet Claudianus ,die onder

dekeylers ArW«/^ enHomrius (dat is, omtrent

4C0. jaren naar Cbrifii geboorte
)
geleefd heeft,

fpreekt 'er van , als van een miraculeule ( ten op-

licht van gefondmaking) en noch by lijne tijd,

Orakel-gevende , Fonteyn.

't Is wel fulks , dat de Komeyncn niet toe-lieten

,

dat men over faken de Rcpublijk rakende, om
folemnelijk den (elven te condileren, of raad te

vragen; naar andere Orakelen-, buiten de Boeken

derSibyïlen» liep: en daarom , died'eer-

fte Carthaginienfer Oorlog ten eynde bracht , door

den RWbelet is gewceft , het Orakelder Preneflïjn-

fche Fortuyn (
fo dicht by Rome ) Raad te vragen ;

fchoonfy andersin vroegere tijden , felfswel fo-

lemnelijk gefanten ( voor fo veel de Hiftorien ge-

tuigen ) naar Delpbis en andere Orakel- plaatfen

,

hadden af-gefonden , over faken de Republijk ten

hoogfte rakende. Maar lieten fy evenwel toe,

aan den particulieren ; en dat over der felver par-

ticuliere faken, defe en diergelijke Orakel-plaatfen

te traan befoeken; en antwoord op hunne vragen

te erlangen. Terwijl fy fclfs de faken van de Re-

publijk , naar de gepretendeerde antwoorden der

Sihyllijnjche Boeken ^ in tijden van peil, honger,

fware nederlagen, of onderlinge oproeren ver-

deeldheid, of diergelijke; met het gemene volk

daar door bequamelijk te mompen ( als gevolglijk

getoond fal werden) beftierden.

Buiten Italië ( welks andere meer Orakel-plaatjen,

na onfes Heylands Chrifii komft in ftand zijnde ,
juilt

fo niet met naam en toenaam , als men feid ,
ge-

meld werden ) had men 'er een ontelbaar getal.

Want buiten dat de fo feer doorfnuffeiende en
^ kun»
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ORAKELEN. IS

kundige Oudvader Tertul/iaan getuïgd; dat, by
fijne cijd de wereld als vervuld en opgepropt was,
met Orakel'plaat/èuy die c/oo?' Dromen efi Gefichten

antwoorden; lo wareneer noch de Orakel-plaats

fen van Mopfus in Cilicia, van yupiterin Dodone y

van Amphilochus in Malloy van ApoIIo Didymeus te

Mikten ; vait Apollo Clarius > va?i ApolIo Dclius ; van
Apollo Sarpedonius in Seleucia ; van Efculapius in Ferga^

mus ; van Efc. te JEgis in Cilicia y van Jupiter Ammom^
yupiter Nicephorius y lup. Belus , te Apamea ; van
Amphiaraus , van Trophonius ; van Hermione in Ma^
cedo7iia y van Fafiphae in Laconta van de Vates Ca^/efiis

hyCarthago:, ^t Orakel by Apo/Ioniaj dat vznVe^iuste

Aphaca (felfs ten tijde van Zofnnus ) van de God
Beza y ten tijde van ConJiantius{ nafaat van Conjian^

tijn de Grote ) van d' Pipollo van Daphne y in de Voor-
ftad van Antiochie^y ( ten tijde van Juliaan de Apo-
ftaatj van Apollo te Heliopolis (ten tijde van Arca^

dius en Honorius ) van Serapis Alexandrie ; en vele

anderen meer; die ons door de Hiftorie Schrijvers

van achtbaarheid en geloof werden opgenoemd.
En geven TertulHaan cn Herodiaan y en noch andere

vroegere en latere Schrijvers, te kennen, dat

'er te hunnen tijde , noch een vry groot getal

Orakelenydic fy juift niet opnoemen, in itaat waren.

Tlutarchusj namentlijk f felfs in dat Boek^ waar

in hy van 't ophouden der Orakelen handeld ) Stra-^

boy Martialis y Suetonius y Tacitus yDionCaJJius yHe^

rodianus y Fhilojlratus , Paufantas , Dion Chryfofio"

mus y Lucianus , Capitolinus , Spartianus y Irebellius

Pollio , Tertul/ianus , Eufebius y Ajnmianus Marceüi7iusy

Claudianus y Zozimus , Macrobius y Theodoretus , Sozo^

menus: enz. ( Welke allen fulks door onverdachtege-

tuigenijfen en exempelen van hunne tijd betonen : die

pok noch gevolglijkin mijne 2* Verhandeling by

D 4 an^
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^5 Verhandeling van de

andere occafie fullen werden by gebracht. Ook

door de Keylerlijke Wetten, van Graiiatms , en Va-

lentinianus.m 't jaar 385. gemaakt : Dat ^enig menfch

over toekomendefaken door een vervloekte {of/afierlijke)

Baad-vraghtg onderfoekfou dooi

.

En eyndelijk uit de Concilia-, oï Synodale Haads-

hefluiten der Oude Chrifenen ( 't Concilium Aucy

ranumy Can. 1.3. Mberitayiurn y Can.dx. Carthagi-

7ienfe quartum^ Can. 8p. Autifiodorenfe ,
Can.

CoT/ftantinopolitanum quartum,Can. 61. Laodiceiium

,

Can. 34.. Trullanum, Can. 61.) Uit alle welken

(buiten meerandere Oude Kerckelijke Schrij-

vers) en dat het Orakel-geven, uit de Heyden-

fche Orakel Tempelen, noch naar detijd vanT/:?eo-

dofJus de Grote , cn tot ten minften , onder des

fclfsSonen, Arc^dius cnHonorius , heeft gediend^

cn allo tot omtrent +00. jaren naar Chrifti ge-

boorte heeft geduurd ( al hoewel het onder de

hand, op d* ene plaats vroeger , op d' andere vry

later , al Teer wasgeflcten ) en dat, ib terwijl de

felve noch in ftand waren , als toen die al lang

vernietigd waren, vry velen der naam Chnfte-

ncn, aan die Heydcnfche fuperflitien, van wy-

dingen en fuivcnngcn, van't Raad -vragen aan

de yoor-fig^ers , enz. vry vele honderden jaren vaft

bleven, blijkt. Gelijk ililks gevolglijk by occahe

noch verder lal blijken.

Verder ftaat ons t' overwcgen(tot meerder klaar-

heid defer faak ) hoe lange het Heydendo?n noch

ftand gehouden heeft (fchoon'tvan der Apoffelen

tijden a£> allenxkens ondermijnd, fijne eerfte grote

knak onder Conftantïjn gekregen heeft; door het/w-

ten der TcMpelenjCn verwoeften van enige der vooi -

naemlten,waar onder ook de Delphifche TewpelwcLs)

vooriü veel blijkt, uitdebeichrijving, dertijdea

cn
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en Regering , van Conftantm yjuliaan ^ Jovianus y
Vahis , Valeiit'mtanus , TheoJoJius , en des felfs So-
nen , Arcadius en Honorius : enz,

't Is feker , dat het onder Conjlantijn niet geheel-
lijk, ja niet voor 't merendeel, is onderdrukt ge-
weeft; dat het onder Co«i?^«//«f, weer meerder is

opgekropen; en ondcx Juliaan het hoofd, en li-

chaam gehecllijk heeft opgebeurd : dat Jovianns
(wiens regering geen gehele ^.maandenjnoch tijd,

noch macht, genoeg gehad heeft,om te doen het
geen Co«/?^»/m gedaan had, of, eerder beginnen
te doen f ten minfte toe te laten) en dat, fchoon Va-
kntinianns voor de Chrijlen Godsdienfi yverde; ïioc\i'
tzw^ValenSf lijn Mede-makker in't Rijk fen Be-
heerlchervan't Wefter-gedeelte ) denHeydenen
alle vryheid gaf. Tot dat onder Theodofius het weder
meerder gekreukt; en gevolglijk (hoewel nietfon-
der grote moeyte ) allenskens onderdrukt , en ter
neergeveld wierd.

Vanditnugefeide, geven ons klare getuigen if-

fen , Hufinus , Theodoretus , Zofimus en andèren , fo
Chriftenen als Heydenen , meer.
Wmt onder 7headojius Heerfching, gefchiedcn

noch de publijke Offerhanden, enz. der Heyde-
nen , o/> depublijkc kojien , dergeme?te Schat-kifi , en ko-
Jlen des Kojneynfchm Rijks ; en dorft hy de lel ven

' nietdireóte vcrhicden.maar met de publijke onko-
ften daar toe te onttrekken en onder pretext , van
te grote belafting daar door aan 't gemeen : wijl de
Schat-kift tefeer verarmd was, cn de Soldaat iijne
betaling moeft hebben , maakte hy , datfe genoeg-
faam ,jageheellijk verviel : wijl niemand op eyge-
nc beurs konde, ofwilde, dien groten omllagvan
dagciijkfdheiolemnele Offerhanden , enz. ftaande
houden.

D 5 Hy
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Verhandeling "Jan de

Hy iTheodofius) deed wel door Cy«.gi«^ ,
fijne

Overfte der Lijf-wacht-benden , in Egypte alle

rZll^r^toMn^ end' offerhanden verbie-

I n ^nften minften gafdaar bevel toe ( want om
lulke bevelen wierden

S^dZ r^^^^^^^^^^
opgevolgd.ut redenen

nietaiuju, gebruikte Serena-,

d X^":?;:" X . wel Ie ftoutheid ,
dat

^ •rTInemcndier Stad, naar de demping van

feTrSen'd êrde^'SV G»^.» opentl.jk be-
gepretenacer

, „ Halsband iich felfs om

ï°"u en een vand'oudfte der K./W-

ri" d.e hat?daarover beftrafte, door

{1"^:^ üet weg leyden: maar dorft men

'^i.TgeëLrtfv;^^^^^^^^^^^i^ai gccii.
u:n.„r;en, enieer maten de ge-

nen, die uit deHiltorien, enig

fteldheid dier tyden
^-f^'^^Z^''^^^üiovcx-

voornaamfte endW"»^ Jch Heydenen

;

ftendesRiiks, waren dikmaalsnoch
n^^^^^^

tn van het Hcydendom, ofopentlijKe , ;

Jüke, begunftigers en voor^ndc^s

Jaging di^fo'^'f.- tJ'den alsvoorfulken

,

ricmantmeer
tf ï'

„
"^"L^dfchappen en

die'tgebied hadden over gro eLandlch

Provintien ; of over de Heyren ,
en ^

^

Kr^„.lien ( die meefta tyd de Keyfere

en by na gedurig""f" helpen , eni.

)

fo menigmaal quamen «^^Xn dikmaal grote

fich verkregen hadden.
Als weiK

^

levolutien, nu meer als een eeuw iing &
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hadde: gelijk men ook te dier tijd fag, dat onder
dele Theodofius , lich Max'nnns tegens hem opwierp

:

ook Eugeniiis , Coiifantims , en anderen , {ich K ey-
fers maakten, door de Heyren, over welken fy
geboden: en't daarom feer forgelijk was, voor
die nu in't be(it van de Opper-voogdye waren

,

den Ibdanigen te tergen, of enige wichtige oor-
faak, of fchijn der lelve te geven ; om lich op
te werpen , quanffUis , voor de Oude Gods-dienft

,

daar £y dikmaals I'elfs geen eerbiedigheid , of ach-
ting voor hadden

i en maar de fchijn gebruikten,
naar 't hen voordcel gaf, offcheen te geven. Ais

f onder anderen ) 't exempel van Licinnius ons
leerd : die eerft quanfïïus , fo Godvruchtigen yve-
raar, voor de Chri ftclijke Gods-dienft ; daar naar,
om dat Confant'ijn y by die lieden, de meefte ach-
ting had , wederom , als den hond , tot fijn uit-

braakfel ; en alfo uitfporiglijk fich naar het Hey-
dendom , keerde.

Hier op waft dan, dat fulke Heydenen ftout
fijnde, het oude Heydendom, op feer vde plaat-

fen , uit eygene hoofde , in (land hielden : ja ook
op vele plaatfen herftelden: en den Keyferen fulks
wel krachtelijk af-drongen; als uit het exempel
ym Generidus^ Vratextatus en anderen blijkt.

Welke Vratextatus ^ die { om geen meerandere
exempelen op te lialen j ah Vroconful, Grieken-
land beftierde, dc fwarighcden, die uit het ver-
drukken van het Heydendom,te verwachten fton-
den , voorftellendc ; en fpecialijk , indien men de
gepretendeerde leer Heylige MjHeria ( of Heyli-
ge en Goddelijke verborgentheden en plechte-
lij khedcn) quam te verbieden, erlangde j dat de
Grieken, die, naar de oude gewoontens en ge-
bruiken hunner Voor -ouderen , mochten blij-

ven oefFenen en vieren : fchoon daar buiten dc

an-
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Verhaiidel'mg uan de

andere Heydenfche Afgoderye en miibruiken,

al vry wat van Sint Anna ( als ons Hollands fpreek-

woord leid) onderliep. ^ ^ _
Dit Tien wy ook uit het voorbeeld der Sacra Taw

Tobolïa , of uiwijdingen tot de Geeiielijke ujeder-ge-

boorte der Heydenen, by Prudentius voor't meren-

deel beichreven , in üine Lof-fa^tg van Romanus.

Wiens verfen vertaald te vinden zijn in de i-<oom-

fche Moffentheid van de Oudheids kundige J. 0«-

daan: alhoewelhy, en voor hem B^r.»i«^ [want

uit defe heeft hy't, en de felve heeft hy hier blinde-

ling nagevolgd , en is met hem ellendiglijk m de

graft gevallen: gelijkfoook, naar defe B^m«/.x,

7. cl^r, Bulevierus', die defe Plechtehjkheden

op de Lufiratie , of fuivering en reiniging des

Opper -priefters ie Rome , noch alfo verkeerdelijk

toe-paft] die appliceren op een by hen verher-

de inwijding des RoomfcheH Opper -pnefiers by de

Romeynen , Pontifex Maximus genaamd :
wijl

fy geei van beiden begrepen ,
of kento'

ff^I

Lfra Taurobolia ; die voornamentlijk hun licht

ontfangen uitdeOude Op-fchnften der Romey-

nen ;
by welken defe5.cr^ , of heyhge PleMjjk-

hcdenX gebruik waren : en wel voornament-

lijk ten tijde van Valentinianus . f^^»^'
dofus. ( Alhoewel fv ook al onder de Anm.r.n

hebben plaats gehacf; uit welke oorfaak lal Ucht

by andere geleientheid verhandeld werden) en

datfe fig vergapen, aan de benaming vm 5^-

mus hoedanig evenwel
<^\^^^^J^l

Roomfche Opper-prieflers niet was , J^^^^ ^'lff^
JSfaxLs, alsreedsgefeid, en doch anderfinsge-

noeg bekend, is: daar m tegendeel er leerve e

SunLsacerdote. , over gehele ^^rovintien

Landfchappen by de Grieken en Latijnen waren
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ORAKELEN. 6t

[ als uit deG riekfche Op-fchriften , luUaoji de Apo-

ffaat en andere Schrijvers blijkt ( nam: die van
Achaja^Ajiaem ) enfpccialijk A/»j//<?/»j;diedees

benaming van Sunimus Sacerdos, ettelijke malen aan

de Opper-priefter van Ifis geeft ] en felfs onder de
Chriftenen, hunne BiJJchoppenA^(c naam voerden^

v^i]\TertulUanus die fo noemd 5 in lijn boek van den
Doop

;
gelijk ook in 't Coticilium van CarthagOydic

tilul , wien aldaar de Metropolitanen lich alleen toe-

eygenden , en daar uit een meerder aud:oriteic

over andere BiJJchoppen fich aanmatigden j hen Me-
tropolitanen 3 en andere Opper-Bijfchoppen , werd ont-

nomen; met bevel van nu voortaan lich niet meer-
der met de naam van Summus Sacerdos

(ofOpper-Bif-

fchop)te laten noemen:maar limpelijk met de naam
van Prima Sedis Epifcopusy ofBijJchop 'vanhet eerfte

Bifdom ( in rang, van Ouderdom , of waerde ) om
de Hoofd-ftad van een Land of Provintie.

Defe^^rr^i, oi HeyligeVlechtelljkhedeny befton-

den in een foorte van Doop , ofeerder befprenging
en overftorting van Stieren of Rammeii-bloed

;

en van ene der felven , of beiden te famen. Waar

na die oflferhande enz. dan fijne naam had van
Tauroboltum ( als 't met een Stier gefchicde ) van
Criobolium ( als't met een Ram gclchiede) ofna
beiden te gelijk Taurobo/ium en Criobolium ( als't mcc
beide defe gellachteii van dien te gelijk gefchic-

de) door welke verdubbeling en vermenging, bui-

ten twijffeljdie plcchtelijkhcit van fo veel te meer-
der en groter kracht te zijn , gepretendeerd wierd.
En is niet te vergeeft, 'tgeen de feer geleerde 7*.

Reinejius p.2ia. fijner lnfcriptie7t aantekendjdat fulks

ook wel fomtijds(door gebrek van boven gemelde
Dieren ) met Geyrcn , ofandere Dieren bloed ge-
fchiede : en daar uit de benaming van
enz. gefproten is. De
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ferhattdehng vm de

De lieden, die fich door dufdanige plechtelijk-

heid lieten wijden en fuiveren , wierden ook n,^^^

hunne mening, ofvoorwending, daar door van

alïëfonden en^ónreynigheden , hunner v<^rgaan-

de leven en wandel fogereyn.gd, d^^fy ookfelfe

voor eehele 10. toekomende jaren ,
van al etoe-

lomcfde ftraffe, vry en feker , bleven ;
en aU vol-

'°S~'èr':venwelby, dat, indienfy die

tw^t g1a"n overleefde/; die rlechtelukheden

aan hen ip nieuw weder bedrend wierden Doch

quamen fy
evenwel tuffchen beiJen te fterven

(ofvoor de hernieuwing , ofook daar na )
waren

,

en bleven ly ,daar door, weder
geboren m der eeu-

"'!?ofdeden niet alleenlijk vele Lieden.fo Vrou-

wen als Mannen ; voor fich luiks aan üch lelfs be

dienen maar ook voor 't heyl van anderen: ja.ook

Së CoUegien cn Maat-fchappen , en Prov.n-

len VOO 't?leyldesKeyfers (indertijd) enx.

e befchrijvin^g hier yan is , voor een ^roo

gedeelte, mi frudeufm! hoewel als gefeid t ene

maal ve keerdelijk toegepaft ) te vinden by de

?;rpenning-wijfe>.*-«^^^^^^^^

fa^byb^engen (gelijkik ook elders de verfen

ro vertaal: om «
J ~betLtT ofZ

"'^LTénweKpedalijk.daar^^^^^^^^^^^

hrkrachtidn<^ van enige laken, ofwoorden, van

SnSen, fo nelals -plijk^d'-d v«-

taald: op dat de kracht der
'^°°'""rrdë)

^er en netter vertaling , te beter gevat werde )

fchoon door vry min cierlyke vcrduitfing ,
als di<.
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ORAKELEM,
defes fcer lof-waardigen Poëets, uit -gedrukt.
Hy Vrudentius fpreekt dan op de naarvolgende

wijsj in fijne Martelaar Romarius : Kendgy, ófeer

ellendige Heyden , ket bloedva?i u'v:en heyligen Os , door

•welks
( quanjfuis) heylige bevochtiging gy door vat zijt ?

Namentlijk de Opperjle Vriejieriuerdorn geconfacreerd

{ofgeheyligden ingew'^dte Hoerden ) in een diep uitge-

gravene kuil geflopt : ternvijlhy 'wonderlijk gemijterd;

enom't Hoofd, en de Slapen desfelfs, met banden be-

flrikt 3 en met eengoude Kroon om fijne Hairen vercierd

; daar by noch met ee7t Gabijnfche gordel-, fijne fijde

Tabbaerdomgord hebbe?:de. IVaar over heen fy dan een

foldering , fomtijds door uitfnijden , fomtijds ook door

veelvuldig boren ofprikken , jo doorluchtig maken , dat

fy vol khie gaatjes , of openingen , Uier boven op
icerd da7t geleid een Stier, die met een flureen ruigbc"

hairde Stern begaafd y enmet Kruiden Bloem-Kranjfen
om de leden en hoornengebonden en verderd is ; en voelks

voorhoofd en hairen tegelijk met Slag-goud zijn bedekt
cn beglanfi. Waer op , als nu '/ Dier , dat faatgeoffer-
flacht te veerden , gefield is , fy de Borfi des felfs , openen
door een geheyligd Jacht-gevceer : v:elks v:07ide daar op ,

een grote uitgolvijig , vanfiedend bloed op de onder-gele-
gene Brug neer-flort , en als een Rivier van hete damp
en -waalfem vjijd uit verf^reid. Jer vj'tjl dan dienftort-
regen, door duifendveegen of openingen der(pleten , een
vuile euvunjje daauvj door-reg^end:, keerd envoend de
Vriefier, daar onder begraven , naar elke drop fjnvuil
en rnorjjig hoofd en vuerdalfofijn kleeden gehele lichaam
bevuild. Ja felfs flaat hy '/ hoofd in de nek ; en loopt
de druppelen metfijne vjangen , oren , lippen , neus-ga-
tenen ogen als tegemoet: noch (paart hy daar omtrent
fijn keel-gat niet : tot dat hy

(fo veelmogelijk is ) dat
fujarte bloed heeft in-gefvoolgen. Wanneer daar op
htt lijk door uitfiorting van het blotd koudm ver(lijfd



Verhandeling van de

gevjorden.doffr de Vriefieren te ruggetrokkenis-.komt dan

(t Opper-friefier ifchrikkelijkom aan te pen:, daar

ender her voor ; en toondfijn vochte kru'mc ,
[i'pie door '/

bloed f'ware baard, fijne natte hoofu-banden ^ Tr^^T
dronke klederen. Vefen door dufdanigefmcttelijkheden

befoedeldy en bevuild door dcfe {quanjfuis) heyhgejui-

vering, laerd van allen gegroet, en van verre aange^

beden-yom dat hem 'tvuilen niet ivaerdig bhed^eens doden

Stiers-y terioijl hy ineen vuile kuilverborgen uas , ge^

laaffen heeft.

Die dele m ijne vertaling tegens die van de Ueer

l.Oudaan, toetft, fal in de ene wel een vry cier-

lijke Poëtifche iiitbreyding , vinden; doch ind

andere tegens Vrudentius woorden felfs getoetft,

een, fchoon met flechter taal , evenwel vry krach-

tiger uitdruk van de mening des Auóteurs. Doch

,

om weder tot defe Sacra Taurobolia en Criobolia te

komen , defe dus geheyligden bewaarden en droe-

gen ook forgvuldiglijkfulke , dufdanigerwijfege-

heyliede of eer bevuilde en befmette, klederen :

( waar door fy , anders rij k en opgeblafen , luilige

,

pluifige, en mottige en rottige , ofvunfche be-

delaars quamen te gelijken )
ophoop vanfo (als

gefeid is) gehele lo. jarenlang fuiverenreyn te

blijven. ,. (, ,.

Dit nu gefeide, cnfpecialijk van die geeltelij-

ke (gepretendeerde) wedergeboorte, de itera-

tie (of wederdoop) naar verloop van 20. jaren

r want defe belofte wiert'er folemnelijk bygedaan:

alhoewel verder deformulen der andere daar by

komende belofte, van defe, ofgene obfervaticn,

omtrent dewijfc van leven naar lodanig eenin-

wijdine , enz. als ordinaerlijk by dufdanige inwij-

dingen quamen , ons tot noch toe niet bekend

zijn 1 ook hoe fich hier toe overgaven, heden
J -J met
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niet alleen van d' allergrootfte conditie (en die
reeds al te voren tot verfcheydene, cokdealicr-
voornaemfte , Priefterfchappen te gelijclc , wa-
ren ingewijd , vmMithra, vanHecatey vmBac-
chus y van Veïia , van Ifis , vaw de groote Moeder der
Goden , van Ceres en andere meer 5en daar by dick-
maal Augures XV. Mannen waren enz. maar ook
lieden van mindreconditieiofvoorfigfelft alleen,
ofvoor anderen, ft zy een of meerder in getal i
of felfs oock wel gcheelc Gebroederfchappen : ja,
dat meer is, geheele Provintien) tot hetheyl en
voordeel van andre, nevens fich fclfsjhunne eige-
ne Gebrocdcrfchap > of Provintien ; door eenc
of meerder Perfonen , felfs Priefteren ofPrieRe-
reflen zijnde, die defe wijding op fich namen (op
hunne eygene koften) doch ten overftaan van ten
minfte eene (dickmael meerder, ) Pricfteren : die
plcchtelijckheytaan hen lieten bedienen; blijkt
fonne-klaar> uyt dc oude Verfen en Opfchriften
(op fteenen> Akaren , enz. gevonden) van uytfte-
kend' nadruck; ook uit Julius Ftrmkus en anderen,
die ik , in mijn Latijns Tractaat , heb by gebracht.
Gelijck'er ook noch meerder Op-fchriften , die
faak aangaande, zijn te vinden , by Gruterus , in fijn

Thefauruslnfcriptionum , ofby een vergaderde fchac
(gelijk ly ook waarlijk is) van oude Dedicatien,
Confecratien , Grat-fchriften , gcduchtcniflen

,

Dancktekencn enz.

Dat de Dolingen mceft altijd vruchtbaarder als

de waarheyd zijn, leerd ons de ondervinding. En
hier uyt is het fpreeckwoord geboren : UnopOjQtoah-

furdo (ére ) datpp defundamevieri van valjche en abfurde
OnderHellingcn

-i
metter t'ijdoneyndhevalfchedenenab^

furditeyten komen te 'volgc?i. Want hier uyt is 't dat die
anders wakkere Oudaan , in dut geraakt zijnde ,ver-

E vaU

wmm
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len is tot een fo" fecrmiflelijke Etymologie^ of,op-

loffing en nafpeuring, van de Oorfpronkelijckheid

des woords Pontifex d^tCe noch Hemel , noch aer-

de, raakt. £n waar ontrent hy evenwel M.Varro

(door Cicero en and'ren, de allergeleerfte der Ro-

meynen genaamd ; en die , omreden, en den recht

feleerden by fonder wel bekend , hier van noodfa-

elijckfeer goede kennis moeft hebben ) ook Dion

Cajjiusf enandren, ontrenthunne verklaring, die

by fonder goed is , corrigeerd.

Dat 'er oock and're Opfchriften zijn , die , met

reden geenfms verdacht zijn; en 't felve (ook noch

klaarder) te kennen geven, dat het Opfchrift, door

hem pag. 4.7 fijner Roomfche Mogendheyt ver-

dacht gemaakt, uitdrukt; kanfeer wel uyt reeds

gemelde Gr^/É-m getoond werden: en daar door

fijne gepretendeerde verbetering t'enemael very-

deld werden.

Maar ook , als dufdanig een Etymologie , of

ontleding van wcord-oorlpronkelijkheid [de Le-

fer fal my dit en diergelijke kromrugdc woorden

te goede houden , ofbetere gelieven in de plaats te

ftellen] al mocht gelden, of geleden werden ,in de

Pontifex Maximus: van waar hebben dan doch d'an-

d're Pontifices Majores en Minores ,en alfo 't gehele

Collegium Pontificum te Rome ; en andere Pontijices

buiten Rome (in Italië, en elders) hunne bena-

ming ontleend ?

Voornamentlijk als men noch daer by in acht

neerod, dat 'er oock onder 't getal der 'Roomfche

PontificesiA]n geweefd , die , naar datfe al Pontifex

waren , defe Plechtelijkheid aan fich lieten bedie-

nen : en niet alleenlijk aan fich felfs , maar oock te

gelijk aan hunne Huisvrouwen, 't Welk uitdefc

volgende Jnlcnptie alleen , genoegfaara blijkt.
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PETRONIVS. APOLLODORVS, V. C
PONTIFEX. MAIOR. XV. VIR. SACR. FAC
PATER. SACR. DEI. INVICTI. MITHRAE
TAVROBOLIO. CRIOaOLIOQVE. PERCEPTO
VNA. CVM, RVF. VOLVSIANA.C.F.CON
IVGE. XVI. KAL. IVLIAS. DD. NN
VALENTIMANO. ET. VALENTE. III. COSS,

ARAM. DICAVIT

Voeg hier by het geen ons van byfond're nadruk
behoord te zijn, en wy by Lawpridius in'c leven van
Heogaoalus vinden fnaar de leling van de leer door-

fichtigecn verwonderlijk geleerde mannen, Sal-^

mafus , Seldejius-i en Rehtsfuf) hoe namentlijk hy He^
liogabalus nu reedsKeyler en te gelijkP<?»/^x Maxi'

zijnde (wijl beide die waerdigheden , nevens

noch and'ren , hen te gelijk gegeven wierden)

aan fich die Flechtel'ijkheid heefd lateft bedienen , ne-

vens and'rc Plechtelij kheden van de Grote Moe^
der der Goden QnZy Welk van hem , als iets t'ene-

maal byibndcrs , aldaer verhaald werd. Ook fqu-

mcn eyndclijk konnen vragcn,wat foorte van Pf»-

tificcsdoch rM-M.f^cid zijn, ylufujiia Prima , Aurelia

Orbiana, .1 1 Serapias , Po^/tia Flora fFabial^aU''

lina i Junta Domitia > Servilia Mode[ta > Ruja Volufta'

na , en meer andVe Vrouwen ; die of nevens hun-

ne mannen , of nevens andVe Vrouwen, of ook
alleen," defePlechtcIijkheidaanfich, ofvoorlich

felfs , ofvoor and'ren , lieten bedienen }

Duskanmcn mede leer lichtelijk argumenten
veriieren , uit een fottelijk verfierde brief (m wel-

ke geheellijk geen kunde van rechte Griekfche
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Taal, maar buiten de feer grove onkunde der fel-

ver 5 ook te gelijk de onkunde der Roomfche

Oudheden blij kt: en die, naar alle waarfchijnlijk-

heid, ettelijke honderdcJaren, naar de dood van

Marcus Aurelius^ooï d'ene of d' andre botte Mon-
nik is veriierd, en aan die brave en leer geleerde

Keyfer opgedicht )
tegen 't wapen voeren , det

Chrillenen, ten tijde van Marcus Aurelius ^Tertulia-

nus en and're eerfte Chriften fchrijvers,voor d' Re-

gering des Groten Confiantijns , gedaan.

En kan-men op dusdanig een fundament de al-

lergeleerd fte Mannen onfer Eeuwe, Salmafiustn

Voffius, die defe Briefmet d'allergrootlle redenen

verwerpen, wederleggen : En naar het niet, of

t'enemaal qualijk leien en vertalen vmTertul/ianas,

en andere oude Chriften fchrij vers , over defe feer

wakkere Mannen en meer and'ren , dienevens

hen die faak wat beter onderfocht hebben, Victo-

rie lingen: fchoon'cr uyt Tertulliams , en Cypri-

avus , en Eufebius , en and'ren, vry meer gctuygenif-

len zijn byte halen, die fo helder als de Son op de

middag fchijnd(wanncer delucht met genige wolk

of nevel bedekt is) betonen, datdeChriftenen al

by de Regering van iVf<jtrf»x Aurelms (milïchien al

vry eederj by 't leven van Tertul/iaj/us y en kort na

die tijd; de wapenen tot befcherming van het

Rijk (of ten minfte tot dienft des Keyfers) hebben

gevoerd: datfe,die fulks deden (
fchoon 't gelijck als

Tertulliaan beweerd een feer gevaerlijke faak was,

en daarom by hen niet als met byfondre bepaling

wierd toegeftaen) nochtans als Broederen wierden

gedragen 5 en dat het een faak was welker geoor-

lofheid ofongeoorlof heid onder de Chriftenen in

di fpuit was en bleef. Alhoewel ik 'er ook dit by

fcggen moet 5 dat de meefte en ingetogenfte Chri-

ftenen
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ftenen die voor ongeoorlofd hielden : voorna-
menrlijk in een ftand van laken als (y toen ter tijd

beleefden.

De Oorfaken van dusdanige misflagen fijn veel-

tijds (nevens een fterk vooroordeel en opgevatte

opinie : waar door men fo 't HiÜoriaal der Hey li-

ge Schriftuere ^ als der Oude Kerckelijke fchrij-

vers^ door gebrek van genocgfaeni onderfoek, fe jr

lichtelijk en al te voorbarig opvat, en naar fijne

begrippen dringd en dwingd) of 't geheelij-k felfs

nietlefen, en maar excerperen uit andren, \ in

de texten der Oude Schrijvers; of 't niet genoeg-

faam door lefcn der felvcr. Waar by dan noch ko-

mende 't verrrouv^en op decitatien of vertaling

van andren (fonder felfs 't zy Griekfche 't zy andre

text^ in de eigene fchriften der Auileuren na te

fien) men fomtijds fouten komd te begaan , die al

byfonderlijk uitfporig zijn j en by rechtgeleerde

lieden 't eenemaal onverantwoordelijk. Ken voor-

beeld daar van is (dat ik evenwel niet foubyhaleni

ten zy het in defe verhandeh'ng ter fake quam

,

wijlt AtOraculen en voorfcggingen raakt) dat men,van
iXcAuguresy oï Vogelwichelaars^ fprekcnde^P/^/^rr/?//^

dusdaniger wijfe vertaald bvbrengd : Dat namen c-

lijk 5 de Vogelwichelaars by eedc verplicht waren y niet

iets van haargeheymen aan een ander tc '

•

^ ncti ; en

derhahcn , datje van haar ampt ontJl.\ ^
ide , ook

aan defe (filfwijgentheid (N. B.) niet meer jouden ge

houden blijven.

Üie Pliitarchus 1'eive Problonatihus , ojquajlio-

nibus Ro/nanis ) leefd j of fijne woorden door
Xylander vry wel vertaald , fal vinden ^ dat hy op
defe wijs fpreekt : Waarom men doch^ daar mcti in

deplaats van andre Friejleren ^ die ojter doodgedoeind^

efin ballingfchap verjonden zijn ^ weder een ander ver--

L l
kicj'l^
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kiejl , nochtans aan een Vogelivichelaar > fo lavgc hy Iccfd

fchoon over de grootHe fchelmfiukken gecovdevmccrd,

ftjn Vriefterfchap niet ontneemd ? Hoe na is V , om dat-

Je (als enigen feggcn) niet ivillendat (N. B.) iemand dc

'verhorgentbeden der Heylige faken iveet , diefelfsgeen

Vriejler is? Of dat/è den Vogelivichelaar, dicfichby

eede verbonden heeft , niets van 'tgetie die heylige Plech-

telykkeden aangaat ^ aan iemand te openbaren (N. B.)

'Vanfijn eed niet 'xillen ontflaan . fchoon hy de bediening

qu'ijt is ? Waer op hy dan verder na noch enige tul-

Ichen-rede feid: "En kiefenfe geen andre inde Vlaats

[fo lang namentlijk fuik een gedoemde leefd] naar-

dienfe U getal der Wogeliuichelaars , van ouds gefield

t

niet lüïllen te buitengaan^

Siehier, mijn Lefer, geheel wat anders, en

direftelijk het tegendeel: en met eenen hoe nood-

fakelijk het is, indien men iets van gewicht citeren

wil , de Schrijvers felfs (en noch bell in hunne ey-

gene taal) wel te lefen , en, te examineren. Want
dusdoende, fchermd men fomtijds tegens fijne

eigene fchadue , en tot fijne eige fchade j voorna-

mentlijk , wanneermen,ofFojr/w, ofandren,trach-

tende Publijkelijk te wederleggen , noch hunne

voornaamfte en wel krachtigfte argumenten met
ftilfwijgcn voorbygaandc , over de fwakkere en

van minder nadruk , een onnodige ftrijd aanvangd.

Dat het Ampt en waerdigheit , en fo ook ge-

volglijk , 't recht van de Vo?itifex Maximus ofOffer-
Priejler over 't Roomfh gebied , onder de Chrillen-

Keyferstot Gratianus heerfching, en (N. B.) ook

voorby de felve , heeft geduurt j of de Chriften-

Keyfers fulks , ook over de Bijfchoppen van Rome ,

Alexandrie enz. fich hebben aangematigti alfo-

wel als de Heydenfche Keyfers (fchoon niet met
dieHeydenfche Omftandighedcn of plechtelijkhe-

dcn
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den ) blijkt uit de titul van Vontifex Maximus , door

hen , te gelijk met de Keyferlijke waardigheid

,

federt Augujius tijd altijd, aangenomen j en hen al-

tijd nevens t'Keyferrijk gelijkkelijk opgedragen :

en wel fodaniger wijfe , dat 'er meerder als eene

Keyfer te gelijk zijnde, fy ook alle gelijk Vontif-

ces Maximi^2.x&n.

Dit leerd ons de navolgende Infcriptie ( by
Gruterus , Selderiuu enz. te vinden) als in welke aan

dieChriftenene Keyfers te gelijk die naam ofTitul
en Ampt werd toegefchreven : en welfpecialijk

by occafie van 't maken eener brugge , onder hun-

ne oplicht en diredlic, 2.\sVo7itifices Aïaximi , uit-

gevoerd.

DOMINI. NOSTRI. IMPERATORES.
CiESARES.

FL. VALENTINIANVS. PIVS. EELIX.
MAXIMVS.VICTOR.AC.TRIVMF.SEM-
PER. AVG. PONTIF. MAXIMVS.

GERMANIC. MAX. ALAMANN. FRANC.
MAX^GOTHIC. MAX. TRIB. POT. VU.

IMP. Vl.CONS. ii. P.P.P.
ET

FL. VALENS. PIVS. FELIX. MAX. VIC-
TOR. AC. TRIVMF. SEMPER. AVG.
PONTIF. MAXIMVS.

GERMANIC. MAX. ALAMANN. MAX.
FRANC. MAX. GOTHIC. MAX. TRIB.

POT. VII. IMP. VI. CONS. ïï P. P. P. ET.

E 4 FL.

I
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FL. GRATIANVS. PIVS. FELIX. MAX.
VICTOR. AC TRIVMF.SEMPER. AVG.
PONTIF.MAXIMVS.

GERMANIC. MAX. ALAMANN. MAX.
FRANC. MAX. GOTHIC. MAX. TRIB.
POT. in. IMP. II. GONS. PRIMVM
P.P.P.

PONTEM. FELICIS. NOMINIS. GRATIA-
NI. INVSVM.SENATVS.AC.POPVLVS.
ROM. CONSTITVI. DEDICARIQVE.
IVSSERVNT.

't Geen hier ook byfonder aanmerkelijk is , is , dat

Gratianus hier, alfo wel als Valentinianus en Valens ,

de Titul van Vontifex Maximus voerd.

Wijl dit ook byfonderlijk diend , om weg te ne-

men *t argument dat enigen uit Zofmus makenj dat

namentlijk , defe Gratianus de laatfte der Chriften

Keyfèren fy geweert, aan wien die titulfouzijn

geoffereerd : die fe ook met verontwaerding fou

hebben verworpen : en dat gevolglijk fo ook nie-

mand der fuccederende Chriften Keyfers, die

Naam en T/V«/(N. B.) fou hebben gevoerds ja,

dat meer is, dat Ampt szn Pontifex Maxi?ttus(o\i

hebben bekleed , offich aangematigd.
De woorden van Zofmus ^ waar uit men 'dit

haaldj zijn defe navolgenden, en te vinden in 't

4 boek fijner Hiftorien.

I>e Romeynen defe flechtelykheden i'an de Grieken
ontkendhebbende , hebben aan diegenen j die o?ider heip-

lieden het Opperfle-Prieflerfchap bedienden^ naam van
Pontifex gegeven : en hebbenfy een ivetgemaakt , ivaar
door ook de Koningen ^ om hunne Oppervjaardigheid y

daar
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daar toegekoren ivierden. En ivas Nurna de eerfie die
defe bediening had : gelijk ookfo gevolglijk naar hem, alle
d andre Komngen dat ampt en ivaerdigheidbedienden- en
7iaar dejen ook OdavianuSy en allen die fuccesfiveliik
naar hem de Roomfche Monarchie beheerft hebben.Want
tegelijk met het aannemen van hetOppergebiedlivierd
hen de Priefterr^ke Rok geofferreerd-, en -wierden fy daar
op 1 onttfex Maximus

; datfo veel als Opperjle Priefler
betekend. En fchijnen alle d'andre Keyferen , metby-
fondre 'welgevalligheiddefe ivaardigheid enTitulte heb-
ben aangenomen. Gelijk ookgedaan heeft Confiantinus,
vaar dat hytot het Keyferrijkgekomen -was {offchoon hy
anders al van de rechte Godsdienfl -was afgeweken) en
naar hemgevolglyk ook d'andre Keyferen . en onder die
Jo ook Valentiniaiius en Valens,

Boch wanneer nu, naar ouder gewoonte., deVonti-
pees lof Opper-Priefiers, van -welker Collegie , buiten

f'^reJPriefertijke Collegien, en bediening van
plechteMheden

, enz., de Pontifex Maximus het Op-
perhoofd was] de Prieferlijke Rok aan Gratianus ofê-
teerden, verwierp hy hun verfoek , uit waan, dat fuik
een. kleed te dragen voor eenChrifien ongeoorlofdwas.
Waarom dan ook, naar verhaaldwerd, de Eer(Ie on-
der hen fougefeid hebben : Indien de Keyfer geen Ponti-
fex wtl wefen, Jal wel haafi Maximus Pontifex
Jen.

Welke allerlaatrte woorden m LUiicksen La-
tijn vry meerder gevallijkheia cn nadruk hebben •

wij de punt der fchinip-fcheut leid in de diibbelfin-
nigheid van 't \fOO\ i\ Maximus : dat en de eigene
naam van een der Roomfche Groten (die fich evn-
delijk regens Gratianus opwierp, en door hem
voorbvgcgaan zijnde , fich fclfstot Kevfer ver-

bet'ikende
^^'"^^^^"8 Öpperfte Priefters,

Uit-
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Uit defe woorden van Zojimus {icnwCydaz alle dc

Chriilen Keyferen , tot Gratiams toe , de Titul en

waardigheid "Jan V Opperprtejlerfchap^chhtvi ^^n-

cenomen, en de bediening daar van fich hebben

aangematigt : Schoon Ty fclfsin perfoon de Hey-

denlche plechceli)kheden daar aan valt zijnde ,
(ot

ten mimten wel alle de felven ) niet quamen te be-

dienen : maar de Pontifices, en d'andre reft der Fne-

rteren, daar mede lieten begaan.

Doch dat Graiianus felfs ook de Titul van Vont:-

fex Maximus nevens Valentianus en Valens heejt gt-

voerd: is reeds boven, met de Infcriptie door

my by gebracht, getoond. Gelijk het felve ook

vry klaarlijk uit Aufonius , meer als in een plaats

,

^^^Dat aan alle Keyferen, die de Jitul van P^^/z/^x

MW^^aannaamen, defe V riejlerlijk Kok ^o^x L^vt

geprefenteerd,is geenffinsbedenklijK -o^i dat eni-

gen der felver noid te Rome (daerdie Rok be-

waard wierd ) zijn geweeft :
en Gr^t^^^^; ^1 om-

trent 15 jaren te voren i eer hem die Rokgepre-

fenteerd wierd , was Keyjer, en te gelijk ook

Vontifex Maximus y
geweeft.

ilÜI So dat men daar uit fien kan, dat ofhy Grattanus

^\ deVriefierMeRokwti-mcrp, en de Cereniomen ot

*
plechtelijkheden , ( naar alle waarfchijnelijkheid)

daar aan vaft i hy evenwel geenffins t'Opper-prie-

fterfchap, dat hy reeds al fo lang te voren had be-

feten
, verworpen heefd.

Dat ook felfUe Heydenfche Keyferen
fchooa

Oppcrjle-Priefier of M-ix»« zijnde ,
met

akijdfelfs in perfoon, de Heylige plechtelykhe-

den en ander beftel aan dat Ampt vafl
;

. bedienden: --fulksdooi^hunne J.^^^^^^^^^

f| heten waarnemen en beltenen (
tzy

"'^'^^^^.^j^^
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ontrent luy en onachtfaam waren ; ofanders van
Ciodsdienftelijkheid ontbloot) blijkt uit dcfe vol-
gende woorden , van Spartiayws y in 't leven vande
Keyfcr Adrianus

; van welke hy Tulks verhaalt

:

Sacra Romana diligentisfime Curavit : Veregrina con-
tem^ft. Vovtipcis Uaximi

( N. B.) offcimn peregif.

De Roomfche Godsdicnficltjkhsden bejorgde hy met een
byfondere yver \ Schoon hy de 'vreemde 'veriuaarloofde
e» verachte: en pleegde en volvoerde hy't Anipt van
Vontifex Maxiwus.

Wijl dit van hem Adrlams, als iets fpeciaals of
byfonderlijks verhaald word.

Gelijk fy ook fekcrlijk hunne vjcanos hadden-,
die t'geen anders door de Vontifex Maxirnus nioclt
gedaan worden, volvoerden; als daar was, by
\ooTbeeld het dediceren ofCon/acreren van Tempelen
en Altaren enz. het houden van een der poften y
het uitfpreken derfolemnele nvoordcn enz. als uit de
Thefaurus i;^»Gr/^.Vr«^/ pag. 34S. (buiten andre
kentekenen ) met duifterlijck blijkt.

Ook moet ons fo verwonderh jk gecnfTinsfchij-
nen

,
dat de Keyferen 't recht en waardigheid van

Vontifexmaximusheïtiten
, fchoon fy ofnoidoffel-

den
,
daar ontrent de Solemniteyten bedienden :

wijl 'er dikmaal Roomfche Raadsheeren waren

,

die naar lange tijd Raadsheer geweeft te zijn , ia
noch daar nevens Roomfch Borgemeeficr , noid het
Roomfche Raadhuis hadden gefien ; als in't exem-
del van VerttJtax blijkt. Van welke Capitoliyius
dit volgende feid j Curiam RomanampoH quatuor pro-
vindas Confulares y quia Confulatum abfens 'gejjerat ,
jam dives ingrejfus efi , quum eam Sntator antea non tv-
dijfet. Dat hy 't Roomfche Raadhuis noch noidgefen
ofbetreden bad : fchoon hy allang te vooren Raadsheer
enBurgermeefiergeweefl -was, enz. gehjk dit ook ver-

der
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der ex Cod. Theod.em. fou konnen getoondwerden

Offchoondanal Gr4//4«w AtOpper-prtefterlijke .

m verwierp ,
geenlTins verwierp hy daar met net

Opper-priePrfchaf : en heeft buiten twijfel alfo wel

daar naar als te voren de Opper-pnejierl^keTituUnz.

aevoerd. Als Confantinus en Galerius wanneerfe tot

voordeel der Chnllenen fchreven : en daar naar

C^fiantinus alleen, ontrent <ieti,d van't Niceens

Coicilum gelijk uit d'Oude Opperfchnften by

Smetius , Gruterus . en anderen te vinden bli)kt.

Maar doch naar Gratianus ( fal hchtehjk iemand

fegeen ) blijkt defe titul niet meer in ^ opfchriften

vafpenningen offtenen enz der gevolghjke Key-

feren Doch defe Titul blijkt ook met in de Op-

fchriften van Penningen offtenen enz van velen

Heydenfche Keyferen,die buiten alle difpuit ooH

pJ/;toM^x;Jgeweeftzijn: en vanfommigen

blSet uit enige opfchriften, daar anderen we-

S vanhenlLto fulks geenffins melden :
fo dat

"""M::^^^:^^^^ teheerlijkeenTitulen

RccSom TichtvLrdiglijk te abandonneren : en

hVbben fv Keyferen dat (met vermeting van t hey-
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ORAKELEN, -jy

( als J.Oudaan wil ) door de Vans Dawafus y dat de
Jelve tet de overgelovigheden der heydenfche Godsdien-
jien behoorende ^ van geen Chriften Vorfl met eengoed
gemoed bekleed kof 'Werden y derfelve afJiond : uoelkey
V2€t de naam de Paus ivederom als hoofd van de
Chrijlen Qodsdienft hem [elven toe-eygende : fulks
Ichijnd my 'tenemaal fpeldewerk te zijn: wijl
genige achtbare Hiftorie ofoverlevering ons dat
aanwijft. Doch ook wonder is 't dat Dawafis fulks
alleen maar fchi)ndte hebben waargenomen dat
door alle d'andere Paufen, enz. als ofhen de Gods-
dienftigheid der Keyferen fo veel minder ter herte
ging , niet is gedaan !

Ook moeft aan TheodoJiusAic doorGr<7//W/wKey-.
fer is gemaakt, eer Maximus fich begon te roeren :

(wijl die fich niet beweegde,en om'tKeyferrijk be-
gon te Oorlogen,voor hy fag,dat hy door Grat/anus
was voorby gegaan, en Theodofius in fijne plaats tot
Keyfer gemaakt ) derhalven ook de Opper-prie-
fterlijke Kok al fijn geoffereerd, ende de felve door
hem aangenomen zijn , ofgeweigerd : erl felfs al
voor die tijd , dat Gratianus de felve weygerde, Als
na te rekenen is uit die fchimpfcheiit der voor't
naail, yicariusVontificis hUximi-^ dat indien Ojfar
geen Pontifex vjilde ivefen enz.

Indien ook iemand hier op de verwerping van
't Pontificaat ( door GVrfr///7";,'r redaan ) wilde bou-
wen , dat *er gefeid wicr< i len Cafar niet vjilde

enz. werd fulks genoegfaam om verre geworpen ,

ofkrachteloos gemaakt , uit feer vele diergelijke
manieren van fpreken

, gebruikt fo van ouds als

,

noch dagelijks onder ons : waar door iets voor een
gedeelte ofaangenomen ofverworpen zijnde , tot
verwijt offchimp, den fodanige het aanneemen of
verwerpen der gehele faak word nagegeven.

Door
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^8 VerbandeUng'vande

Door het te veel op anderen te betrouwen irt

ook buiten alle iwijffel, dat de geleerde

CafarBulengerus.óic feer wijdlopig over dele Hot

gelchrevenheefd, ook lo vervaerlijke misHagen

(en fo feer menigvuldig in getal )
begaad Wan-

neer hy , vooreerit , feer vele Orakelplaat/en opteld

die noid inde weereld zijngeweeft : als by voor-

beeld d'Orakel plaatfen van de Apollo Lorypaus , de

ApoUoSoraainut» de^^ Chomaus, 7egra,'us , Lo-

dus, Corinthi (
Orjf/:;; werd evenwel gevonden )

VhiUfius. Oropaus, Vergarnems .Bajanus Lybifiinus

en andren meer:als van de GodLunus te Carri^.vau

Ceneus Jupiter piftor . van ^\ercnrius Akakefms , enz.

2. Dat,daar hy van vder Orakel-plaats van een by-

fonder , 't zy groter , 't zy kleender ,
hoofd-dee

maakt ( en als of hy fijne geheugenis t'enemaal

verloren had ; of als ofhem die ftoite van verfchei-

dene te hoop garende lefers gefubminiftreerd zijn-

de , hy fonder emg 't minfte examen van alles wat

hem voorquam , een byfonder hoofd-dee 1 had ge-

maakt)fo ook van een en 't ielve verfcheide hooM-

delen maakt , met maar de felve woorden en cita-

tien Als by voorbeeld in fijn 3(jen49.cap.handeld

hv van't Orakelxan^pollo Archegeta,mez
ontrent de

felve bewoording en net de felve citatie.Van tUra-

kd^mphilochusinh 111 van 135 en 143 c als o
t

t

drie verfcheidene Orakel-plaatfen geweeft waren;

daar't maar een en de felve was.Soo ook van z Ora-

kel te Daphne.van de u^poUo Daphn^us en van
de Cajla.

lifche Fonteyn, (met defelve ^itatien van

nus MarceUinm . en So:^omenm enz. )
als ^

d"^

verfcheidene Orakelen waren g^^^eeil :
daar bj

felfsde kinderen behoren wf^"'
^^'^

ene ende felve plaats en Godjraak was. Dus

verhandeld hv viermalen het öraculumTegyr.un.
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ORAKELEN. 79
(alhoewel men op die felve plaats noch ook het O-
raculum Tegraum vind, uit de felve Plutarchus en met
de lelve omftandigheden , daar mede hy in de d'an-
dre cap. gefproken had) in fijn 17. 33. 69 en i4ofte
cap. En in tegendeel ( op dat hy doch niet altijd te
veel mocht fchijnen te multipliceren) wordende
naam en plaats in wel onderfcheidene Orakelplaat-
fen van de Fonteyn te Limyra ( ofte Myrisin Licia )
aan ApoUo toegeeygend j van de Apoïlo Gryn^M ; en
van de ApoIhLycius te Patara [yt/Qlkctyt/tQ laatllen
nochtans fo forgvuldiglijk door Vtrgil'm werden
onderfcheyden

,

Scd nunc Italiafn magnam Grynaus Apollo >

Italiam 'Lycia;jujj'erc capejfere Sortcs >

En wederom

:

Ku7ic Augur Apollo
Nujic Lyciafortes]

in fijn 13. 14. en 27fte. cap. dan weeder onder-
fcheyden

, dan weder voor eene en de felve «beno-
men engeconfundeerd ( daar dan noch ecn^Ora-
kei-plaats van A/>c;//ö M^r/Vm by vcrfierd werd )even als ofhy *t ene uur gans vergeten had , wat hy
t ander uur had gefchreven.
Mijne inlicht IS gcensfins om andrcn vrv meer-

der gcieerden als ik , ten toon te Hellen i met hun-
ne misllagen fvan welken ik my geens/ins vry be-
kenne; voor te Hellen: maarte tonen, i War
grove dohngen ontrent defc {lorfe /ijn begaan by
andre vry achtbare fchrijvers, door *t al teve-l
betrouwen op de kunde,ofbelefendheid,geheuenis
en oordeel van andere , welker vertalingen en cita-
tienzv, om de waarlijk feer moevlijken arbeid
van lells alleen , wat van enig gewicht was felfs
na te fpeuren en behoorlijker wijfe te examine
ren^ lo maar lollejijk aanneemen.

*tKan
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'cKan doch evenwel (hoe grote forge men

komd le dragen) noch hier en daar ontfchieten.

»tWelkof'tmy niet reeds meer als eenmaal ge-

beurd zy , en inde volgende verhandehng noch lal

komen te gebeuren, ik aan 't oordeel van denbe-

fcheidenen Lefer laat.
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TWEEDE VERHANDELING
Van de ouck

ORAKELEN
D E Jt

HEYDENEN.
Et tweede dat ik tc-onderfoeke»
'had voor-genomen, was (als ge-

l^noegfaam uit het voorgaande

;

blijkt)op wat wijfe deie quanflTuis

_
Goddelijke.ofDuivelfche, Orake^

Hen zijn uitgevonden en in \ werk
gefteld en gehoudenrof 't namentlijkjZijn geweeft,
overnatiiurlijke konften , en bedrijven des Duivels^
ofin tegendeel maar lofe en fpitsvindige uitvindin-
gen, en bedrieglijke guichelaryen der Heyden-
Ithe Papen, en andre('tzy groten, 'tzy kienen)
daar by geintrefleerde menfchen.

Vry klaarlijk meen ik getoond te hebben, dac
de eerlk Chriften-fchrnvers ( na de tijden der
Apoftelen ) wijlfe meeft uit de Grieken tot hec
Chriftendom overgekomen , noch voor een ge-
deelte de Griekfche Philofophie , en wel voorna-
mentlijk de Platonifchc , in *t hoofd hadden i daar
uit fodanige faken , ontrent het gevoelen van dc
natuur en bedrijf der Duivelen, hebben onder-
fteld j en op fodanig een wijfe i datfe menigmaal
met ene en de felve woorden fprcken , als de Hey-
4enfche Schrijvers } wanneerf<e van de quade He^

f mOTKS
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g 2 Verdediging van de

7«o»MofGeeften (want goeden enquaden ftelden-

fer ) handelende verhalen , hoefc gewoon lijn toe-

te vliegen tot de Rook en de Reuk der Altaren, en

met de felven lig te vcrfaden ^ inde aan hen Ibleni-

neell
ij
ktoegeheyligde beelden fich tegenwoordig

te houden; door de felven mirakelen te doen , en

Orakelen of Godfirakcn te geven, door Antwoor-

den > Raadgeving , en Voorfegging van toeko-

mend goed ofquaad.

I k beken gaerne dat men defe waarlij k brave en

Godvruchtige lieden ; als die fich voor een groot

gedeelte ,om de by hen bekende J. Chrifiusj en e-^-

kende waarheid die na dc Godfaligheidis, met

eerbiedigheid behoord te ontmoeten , en niet al

te Uchtvaerdiglijk iets in hen befchuldigen oftc-

genfpreken; maar acht ik ook te gelijk ; dat men
alwaar fy, fchoon met een goeden yver , enige do-

ling ofmisflag, (of in fchrijven ofin gevoelen) be-

gaan hebben; daarom gecnsfms fchuldig is 3 uit

eerbiedigheid of achting tot hen , enige klare do-

ling te verdcedigen oftoeteftemmen ; of(als't

enig nadeel van nadruk fo konnen geven ) in hen,

als goed en wclgefeid of gevoeld, te ontvcynfen en

tc vcrfwijgen.

Gelijk iic daarom ook hun gevoelen, in defe

ftüflFe van d' Orakelen , als een blote onderftelling

,

fonder ftut van reden of bewijfen, confidererende,

niet fchroom tegen te gaan : wijl ik acht , dat voor

een G odsdienft , als de Chriftelijke is ; en die fta-

le wapenen overvloedig genoeg heeft
;

papiere

,

of ftroye , en gans nietige , maar tot fchade en

verachting ftrekken.

En waarlijk indien die van Beroe met reden door

den Evangelift L»f<7/ gcprefen zijn ; om datiè daar

in edelmoediger als andVe Joden van Thefifalo-



nica waren
; datfe niet alleenFijk het Woorddes Evati-

gelinms met alle toegenegentheyt ontgingen: maardaar
vevens ook dagelijks de fchrifteii onderJhchte?t

, ofdefè
dt»gcn (die deApoftelen hen verkondigden , van
deftamme, geboorte, lijden Jefu Chrifti enz.) ook
aljoivare»

: hoekan'tmy totmifdaadofquaad ec-
rekend werden

i dat ik 't gevoelen van Heydenen
enChriftenenonderfoek, ja verwerpen in faken
waar van de heilige Schriftuer niet fpreekt of defi-
nieerd

:
en die, fonder goede grond verdedigd , tot

nadeel der Chriftelijke Godsdienft ftrekken
Indien ik derhalven aan den te fuperftieufen

Lefers, enige aanrtoot fchijn te geven : om dat ik
een hunner lieve Popjes ontwind en ontbloot*
en degebrekkclijkheyt, van kreupel, mank, fcheel
enz. kom ten toon teftellen : verhoop ik evenwel,
dat de verftandigen hier in beter genoegen fullen
vmden

; als welken met my toeftcmmen de Gou-
de Spreuk van Cicero : Nee vero [idenim diligenter in^
telligi volo) fuferpitio7ie tollenda tollitur Religio ; noch
li^erd (luant dit is eenfaak daar hyfonderlijk op 'te letten
fiaat) doorUiiiech-neimn der fiperjlitie de Religie fèlü
ix:eggenovien.

Waarom dan , naar aan den Lcfer gerecom-
mandeerd te hebben de Sprcuke PW/ , beproefdal^
les en behoud het goede (wijl d' Menfchclijkhcyr my
felfsookgcenfriiis voor doling ofMillig vry houd)
ik tot de verhandeling der laak lal toerrcdcn.

Van d'Oorlpronk der Afgodendienfl: en der
Orakelen {^XQQk\. mijns achtens al byfonder aanmer-
kelijk de verm^kcrde Rabbi Aiofes Alaiwonides in fijn
hloekvandc Afgodcrve. Dat, namcntlijk ten tij-

de van £:»w[delejuifte tijd die op traditie ruft bc-
hoevenwe wel op fjjn Credit niet aan tenemen

:

doch is t' cnemaal bedenkelijk dat d'Afgodcryc
F 1 al
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/ cigandeling van uc

al lang voor de diluvie heeft plaats gegrepen] het

menfchclijk geflacht en de wijTe lieden onder de

felven in dikke duifternis quamen te vervallen, cn

duidanigen Doling. Naardemaal , redeneerenle*

God het gefternte en hemelkringen hcefd gefcha-

pen, om de wereld daar door te beftiercn ; diem

der hoogte heeft gcfteld ; dcfelven alfo deel-achtig

aan fijne eerc hecfd gemaakt ; en haar tot fijne Die-

naren gebruikt: fo ift ook billijk dat wydefelven

loven en verheffen en eeren. Want dat is de wille

vanGoddeHeere felft, datwy verheerlijken cn

eeren , die genen die hy heeft opgevoerd en

vereerd , even als een Koning dic fijne Dienaren

wil geëerd hebben ; wijl dic eere ook den Koning

felfs aangedaan werd.

Dat, naar dat hun fulkeOpinicnin t hoofd wa-

ren gekomen, fy Tempelen en heylige bofchen

Idat wel de cerfte Bede en Offerplaaticn zijn ge-

weeft] enz. hebben aan 't gefternte geboud en ge-

plant; aan den felven hebben beginnen te Offeren,

die te loven cn te eeren met aanroeping en gebe-

den , fich voor de felven ncderbuigende ; op datfc

doch , door hen de gunft en weldadigheid des

Scheppers quamen te genieten : naar hare dwalc

en verkeerde inbeelding.

Dat, by voortgang van tijd, valfche Prophetcn

zijn komen onder *t volck op te ftaan , die aan

'tfelveaankundigden , dat aan hen (Prophetenj

van Gode was bevolen , datmen defe ofdie fterre,

Cof ook wel al'i gefternte) moeft eeren en Offe-

ren; en wel noch opfulke, offulk een wijfe daar

aan Offeren, en een Tempel ftichten. Daar by

noch , dat men 'er een beeld cn gelijkenis voor

moeft oprechten, datvan ydereen , Vrouwen en

Kinderen enz, [üe hoe toen ook al de Beelden tot

Boe-
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ORAKELEN
Boeken der Leken zijn gepradifeerdl Cou werden
aangebeden.

Wefhalven fy ook de Figuur, door hen felfs
-daar toe veriierd,aan hen voorfchrevenj cn feiden,
dat fodanig een Figuur de gelijkenis der Sterre
was

; en dat fuicks hen door Goddelijke Openba-
nng was bekend gemaakt. Waar op dan fulkc
Menfchen hebben beginnen Beelden te maken en
te ftellen

, m dc Tempelen , in de Boflcn , en op
' de toppen van Bergen en Heuvelen. Waar heen
dan'tvoick te faam gevloeid zijnde, ly [valfche
Propheten

, en Priefteren , en Offer-papen de fel-
ven aanbaden, en \ volck wijfmaakten, dat van de-
le geheyligde Beelden J ofde Godheyt daer ouder
verborgen, alles goeds en quaatsvoortquam

; en
dat derhalven de felven met groot recht geëerd,
gevierd en gevreefd wierden.

I
OndertufTchen beloofden de Papen defer Af-

goden alles goeds, alle geluk en voorfpoed, voor
die genen die de felven eerbiediglijkquamen ee-
renen dienen

; bevelende te gelijk hetgenen hen

I
tedoenentelatenftond.

f Daar na zijn 'er noch andre Bedriegers ooge-
Itaan

j
die voorgaven , dat defeofgene^/err/, of

Hemel-krtngy oiEngel, tot hengefprokeyt had, cn be-
volen, dat hy , op defc of gene wijfe fpeciahjk,
wilde geëerd en gediend zij n : en dat delclve aan
hen had vertoond, op hoedanig een wijfe ; en war
daar ontrent , waer te nemen of te vermyden was

'

En is hier op door de gehele wereld die Oninie
doorgedrongen; datmen yder Beeld op een bylbn-
di e wyle moeft eeren, ontrent het aanbidden , Of-

* feren, enz.

Seer wel merkt aan Edoardus .Baron Gerbertde
Chnhury ^c. in fijn uytftekend geleerd Boek de Re-

3 iigwie
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8^ Vcrbandel'mge van de

ligiom Gentilium of Godsdienfl der Heydenen ;
dat dit

eerft van de JEgyptenaren [waar nevens evenwei

üok dcChaldeen tc ftellen zijn] is hervoort geko-

men: als die eerft op de gefterncen,de loop der iel-

ver enz. acht gaven; daar uit fich in delelvcnecn

Goddelijkheit quamcn te verbeelden i
aan delel-

ven Tempelen en BoOchen hebben gehcyligd

;

en heihge byeenkomftcn enz. aldaar hebben aan-

^^Tot*de5^r;>rj en andre naburige Volken quam

dit fich verder voort te fetten en te verfpreyen j

En fo allenkskcns tot Grieken en Romeynem{m\l uit

hetOoftcn niet alleenlijk de Gods- dienfti maar

ook by na alle fuperftitie isafgevloeyd) en heefd-

menfe noch aldaar , noch op andre Plaatfen ,
door

Wereldlijke macht of kracht,oit beginnen te kren-

ken of te dempen , voor de tijd vinCoufiantijn de

Grote : als nu reeds h ier boven door my getoond is.

Om dan (op dank weder van wat hoger op het-

fe en aan Mairnonides ftelling enige connexie en

vervolg; koom te geven) het fuperftitieuie volk tc

beter in devotie tc houden, en tc langer te konnen

mompen , waft voor defe fijne Priefters van no-

den , datfe onder hunne gepretendeerde openbarm.

gen , ook enige Voerfig^ingen van toekomende faken

quamen te vermengen ; en goed ofquaad te vooi-

^lellen : en Miraculen te pradiferen , en wonder-

lijke uitkomftenteverfieren; ^^^^^
"/^^

ofbyfonder Godsdienftiglijk, ofm tegendeelfeer

ongodsdienftiglijk en goddeloos . ontrent de Go-

den, en het weieeren en vieren der felyer, door

Offerhanden enz. (Van waar de Papen tgrootfte

voordeel ten opficht van eer en Rijkdom quam)

^'likr doïrTorilmen ook , wijl gemeen ,
doch
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ORAKELEN, %y
anders fuperftitieus , fo lichtelijk , door extraordi-
nare voorvallen , en verfierde Mirakelen , en won-
deren, fig bedriegen laat , niet lichtvaerdiglijk wc-
derfpreken 3 en voor al niet publijkelijke te fchan-
de maken, 'tgeen men ontrent dufdanig bedrijf
had ontdekt : offchoon voor alle vedhndigen ge-
noegfaam bleekcn de dubbelfinn'gheit, en arglilH-
ge vonden en grepen , der Antwoorden j en de
kunsjes , ontrent het beantwoorden der Raadvra-
gingen , gepleegd.

Hoe feer lichtelijk het gemeen fichaand'uit-
komft van faken , die voorfeid ofbeloofd werden,
vergaapt , leerd ons de dagelijkfche ervarentheit.

'

Want ofdefe antwoorden maar fomtijds,en dan
dikmaal noch feer onvolmaakte,uitkomH: hadden

,

ofgeheellijkgene : als voor foo veel men de met
voordacht uitllekend duifter en dubbelfinnig ge-
maakte antwoorden daar opfuperftitieufelijk toc-
paftej en alfo fodanigen fin daar in vond , als men
fich felfs het lieflte wijs maakte ; fagen defe maar
op de goede fuccelTen , en vergaten de verkeerde ;

of weten die hunne eigene botheit
, en'tqualijk

xGvii^zwvan (Orakel: als welk fy t' enemaal ver-
keerdehjk hadden begrepen. Defe Papen waren
dan noid fo verlegen , of wiften fich wel weder tc
redden.

Want indicnfe iets goeds hadden gcprophe-
teerd , en 'er in tegendeel quaad en önlieyl op
quam te volgen , wetenfc fulks den fonden en ver-
rijpingen des Volks, ofdier genen , die 't OraJcel
adden raad gevraagd : om welke

, quanffuis , de
Goden, in plaats van fig gunftig te tonen, regens de
felven fig hadden vertoond : Datoverllilks'flacht-

offeren enz. tot verfoening , en verkrijging van de
gunft der Goden dienden geofferd. Welken hoe



«I'

gg Verhandeling van de

vaaker die wierden vernieuwd (ondcr pretext van

quadc ofeoede voortekenen) hoe langer ea vetter

defe hcybge Broeders daar van fmetllen en Imul-

^^ïndienfe quaad hadden voorfeid , en *cr goed en

geluk in tegendeel op quam te volgm i
gavenlc

voor, dat fulks en door gedane Offerhanden , en

door hunne gebeden was toegekomen ; en het

fluaad door den Goden befchoren daar doorwas

Sfoewend. So dat'ergeen erotefwarigheidwas,

ofde voorfeggingen al juiit den voorfeiden uyt-

gane niet en hadden i cn fy fich doch altijd kon-

den redden, en hunne en hunner voorfeggingen

achting by't gemene Volk feer wel behouden: ter-

wijl die genen die wijfer, doch (geUjk altijd cn

overal) verre de minllen waren i Ichoondatfe c

bedroe wel merkten, veyligft voor fich felven hiel-

den, fulks ftilfwijgend aan te fien : naar-dien de

cemene man doch geenffiins wijs te maken was i

cn 't fpreekwoord henlieden niet onbekend

:

De ivereldmoei en lail met Poppen zijn bedrogen.

Hierom was ook *t oogwit defer Papen geen-

fins de Menfchcn verftandiger cn beter te maaken,

fchoonfe fulks op 'thoogfte prctenteerden j naar-

dcmaal dit hen geenflins in hun kraam diende

:

Maar hicldenfe, fo veel mogelijk was,dom en ver-

fiaafd ondcr de fuperftitie: en leerden hen in plaat-

fe van \ betrachten van eere en deugd , het waer-

nemen van Offer-flachtingen , en andre foorten

van Ceremoniën en PlechteHjkheden te onder-

houden : van Feeftdagen tot eere van dees ofgene

God (waar aan daji weder Offer-flachtingen enz.

vaft waren) hunne oren ondertulTchen voltuitende

van QuaniTuis gedane Mirakelen , feer wonderlijke

uitkomften der Or^to 5 </r(?wf» easefichfenl hulp

cn
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I ORAKELEN. gp

cn genefingen door Goddelijke antwoorden of
dromen bekomen i en fcer vele andre verfierin-

cen en vodderyen meer. Hier by pradifeerdenfe
heilige verborgentheden ofMyfteria ; Ivaar toe de
lieden met grote ftatie en omflae van fuiveringjbe-

proeving enz. wierden in gewijd ; doch onder feer

hoge en diere eden van ftilfwijgendheid ; en ver-

vloekingen, indienfc iets van die verborgentheden
aan een on-ingewyde quamen te openbaren : dus
pradifeerdenfer ook een Biecht by, waardoorfe
der Menfchen allcrverborgcnfte bedryven en be-
dekte fchclmftukkcn qiumen te weten: en den fel-

ven daar door onder hunne fubjcdie te houden :

wijl de fodanigcn voor al niet derfden melden de
gruwelen , diele quamen te vermerken, dat onder
fo een heylig pretext bedreven wierden.
De Wijfe Lieden fagen dit dan al fwijgende,

fommigen met grote indignatie
, lommigen in te-

gendeel te gelijk allachende, aan. So om redea
nu reeds bygebracht : wijlfe met fich opentlijk
daar tegens te ftellen , fich in d' allergrootiie ge-
varen van leven en welvaard wierpen : naar dien 'c

den Papen noid aan heylig pretext ontbrack om
fulke (quanlTuis goddelofen) in bitter Hjden te bren-
gen ; als om datfè wel fagen hoe noodfakelijk de
Religie, fy was dan fo fy was, was om 'c volk in
den band te houden : en niet tot pure godloofheit
niet alleenlijk ontrent opinie , maar , ontrent da-
den en bedrijf, te brengen.

Hierom bliefenfe mede met den ouden aap
(als *t fpreekwoord feid ) patrocineerdeit ook de
aangenomen O'odsdienllen : ja gaven fich over tot
het medebedienen van Priefterfchappen enz. en
matigden de Koningen en Opper-Vorllen fich het
Qpper-prieihrrchap aan : om alfo te gelijk Mee-

F 5 riers

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



jjo Verhandeling van de

ftersover'rcceftelijk te '/.ijn, en de Gemeente fo

veel te krachtiger onder hunne gehoorlaamheit

te konnen behouden : fondcn fclfs naardcüra-

kelplaatfenfom quanfuis Goddelijke antwoorden i

en gebruikten die fo , om 't volk fomti)ds te Mom-

pen cn te bedriegen i
als om hun gefach en acht-

bacrheit daar door te fterken. Op dat dit te beter

voor hen mocht luccederen verforgdenfe ook dat

fe of eigene Orakcl Tempelen , of Heyhge Lo-

ten, ofSibyllijnfche of andre Prophetilchc Boe-

ken of in hun eigen Ri)k of Republijk hadden ;
of

datfe anders macht en ontfag ontrent de felven

hadden. En ofhen fomti)ds , felfs door de Papen,

daar ontrent de voet indiredcli)k wierd dwars ge-

fet , ledenfc liever wat , als de guitcrye tc ontdek-

ken , die hen fo menigmaal ontrent het Mompen,

levden, en regeren, van Jan Allcman,te pas quam

Door lankheid van ti)d, evenwel ;
door vaak al

te grote onbehendighcit der Papen j ofal te grote

ftoutheit ontrent hun bedrijf, en dat de Mcnlchen

hoe langs hoe wijfer wierden i en vele andre oor-

faken ; noch gevolglijk door my aan te wi)fen

,

raaktenfe hoe langs hoe meerder in verachting

,

en eyndclijk geheel en al te gronde te gaan

Dit zijn confideratien die ik achte, dat, fchoon-

fe nu aan den Lefer noch niet volkomentlijk mog-

ten voldoen , onder de hand evenwe en in t ver-

der verhandelen dcfcr (loffe , fich helderder fullen

opdoen i en , door de gevolglijke redenen en

exempelen ,
genoegfaam ,

mijns achtens ,
werden

bekrachtigd en bewefen.

Doch, om verder ter fake te komen ,
ofdan

fchoon ; en oude eo nieuwe Schr;jvers, ja de aller-

meefte en voornaamfte Geleerden , van defe onfe

,

cn de voorgaande Eeuw , hier ontrent h"""^
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ORAKELEN, 9t

ftemming, ofgchcclijk, ofvoor een gedeelte ten
minften , geven aan 't algemene gevoelen ( 'tvy
door lichtgelovigheit , *t y.y door gebrek van ge-
noegfaam onderloek ; 't zy uit andre meer) moet
ons dat in genen dele overhalen. Wijl hier maar
Reden ; en ware, geenlTins ingebeelde, ofdoor an-
dren op de Mouw gefpelde , ondervinding, gelden
moet : of fodanige getuigenijjen of Hillorien , der

Oude Schrijvers , die met reden by ons onverdacht
y.ijn ; en citatien die uit de feh en wel en voorfich-

tiglijk werden bygebracht, vertaald, en toegepaft.

\Vant uit gebrek van fuik rechtmatig onderfoek
(als ik breder in 't begin defer verhandeling heb
aangewefen) komt het by , darmen Cicero en an-
dre geleerden en ongeleerden Chrillenen en Hey-
denen doed fpreken en gevoelen 't geen fy noid
gedacht ofgedroomd hadden : maar waar van fy

Ibmtijds wel uitdrukkelijk het tegendeel hebben
betuigd.

Een Exempel daer van kau vcnirekken 'tgccn
met fo grote voorbarigheit xixiTertulliaans vijfde

cap. fijner Verdediging werd bygebracht : hoe na-
namentlijk Tiberius onïcn groten Hey/andwilde on-
der 't getal der Goden gellelt hebben enz. De
woorden van 3>r*/«///<jwjy//,ijn : WefhalvenTiheriut,

te tciens tijdde naam van Chriflcn eerft ter <wereU is ge-

komen y vjanneer hy uit het PalrP'''>-f'he Syrië tijding

ontfangen had , dat aldaar deiv.i . va?i die Godde-

fijkheit [JefuCbrifti ]
ontdekt tuas^ (ulks aan den Raad

voorjle/de-y reeds feljs fijne fiem tot voordeel dier fake
voorafgevende. Doch den Raad

; ivijlfy V onder ftch niet

had onderfocht en goed gekeurd-, vertvierp fulks. Dam
hleefdefar evcwwel h fij^^

gevoelen en dreigdemet e,em

vaar de befchuldigersder Chrtienen,

\ Gaat menigmaal met dusdanige vertellingen

even

li

WÊÊm.



VerhaM'mg van de

even als het gaad met de grote fnee-ballen,die hoe

langer fy langs veld of dak gerold werden , hoe

meerder fy toenemen en groter werden.

lertuÏÏtanus door te grote lichtgelovigheid , of

gebrek van genoegfaam onderfoeck , enz. heetc

dit dufdaniger wi)fe verteld ; andre latere Chri-

ftenen, Eujehm, Cedrenus en Nicephorus meten 'er

noch Pilatus by ; en dat die fulks aan Ttherius fou ge-

fchreven hebben : en yder derfelver, hoelater

Schrijver, hoe meerder hy 'er byvoegd; en feid

evenwel , dat TertuUiaan ook fulks gefeid heeft.

Want Eufebius fpreekt op de wijfe : Doch als nu P/-

latus de luonderdaden van Chrifius aan Tiberius hadbe-

kendgetnaakt ook te gelijk het gene ontrent desfelfs op-

Panding laasgebeurd: Heeft Tiberius gelijk (N . B.) Ter-

ttdlianus in Jijne verdediging voor de Chriftenen ver-

haald) daar over verfteld zijnde , dit alles aan den Raad

gebracht , cn -drilde hem door Keyferlijkgebodonder 'tge-

tal der Goden gefieldhebben. Doch den Raad liet fulks

niet toe; feggende^ datfe fich bleef houden aan een oude

Wet die verbood iemandtot eenGod te maken , indien die

niet door toefiemmmg en befluit van henliedenldenRaad]

daar onder gefield ivierd. En nam hy {Tiberius'] defe

Wet 'Welaan {ofkeurde defelve voor goed) maar beval

hy evenweldat niemand, de Predikinge , ofverkondin-

ge^ Chrifiifoubeletten: en dreigde daar en boven met

doodfir^ediebefchuldiging tegens defe Prediking quam

op te vatten.

Sie hier, mijn Lefer, wat niet op Rekening

van TlT/«//;tf»«* werd gefteld, met die woorden

MTertuUianus in fijne Verdediging voor deChrtfiene»

Verhaald! want uit de collatie hunner beider woor-

den over defe Hiftorie (of liever verfierdc fabel

,

als gevolglijk klaarder fal getoond werden) blijkt

hoe weinig ftaat men dikmaal op citatien , van
^ Schrij-
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Schrijvers, diefchoonmct een goed oogmerk al
te voorbariglijk , uit te grote lichtgelovigheden
fchrijvcn, te maken heeft.

Veel breder gaat hier over Orofut , de tijdge-
noot van ^ure/m ^ugufiinus-, ^aan wicn hyook
lijne Hiftorie heeft opgedragen ) wanneer hy in't
vierde cap. van lijn yde Boek aldus fpreekt. Tibe-
rins, heeft , iegelijk metfijnefeerfavorabile toefiemmingy
aan den Raadvoorgefieldy dat Chrifiu4 -voor een Godfou
gehouden vierden. Maar den Raad, door belgjhcht be^
"Omogen , dat diefaak niet eerïi (gelijk anders degevooon-
te ivas ) aan haar overleg v>asgebracht , op dat fyfou be-
fluiten , of fodanige {Godsdienfi aan te necman , of
niet aan te nemen vjas , heeft de Confecratie [heyli^
gingy ofvergoding] van Chrifius ver-worpen : voorna-
mentlijky door dien ook Sejanm y de PrJfeéius vanTi-
beriüKyuitnement opfiinatel'^k het aan-nemcn deferReltgie
tegen fprak. Doch Tiberius heeft eveniueldo&r een Ediéï
de befchuldigers van de Chriftenen met de doodgedreigd,
Enis derhalven allenskens die fo feer geprefenimodefiil
van liberius Cwfar verminderd

(
en gekeerd) tot ftrajfk,

tnfchade van dien tege?ifprekende Raad-, enz.
Hier by fal ik noch voegen twee plaatfen van C*--

drenus pag. 1 55, cn J 58. in de ^z^tKche editie ( ne-
vens de vertaling van Xylander ) tc vinden, d'eerfte
luid : Wafiveer nu het gerucht van de verivondei l'nkf

verryfenis onfcs Heilands , en des felfs opvaard vaar
den Hemel y by de menfe me7tfchm alom ruchtbaar loas ;
heeft Vilaius y daar over beangfiigd zijnde , dat hy

fi*-
danige 'vlonderen aan dien Keyfer ?iiet hadbekend ^e-
maakt , eindelijk desgedivongen , dit aan den Keyferge^
meengemaakt , 'tgeen ontrent de verrijfefiis uit den dode
onfes Heilatids Jefu Qhrifii fich had toegedragen ook
fijne andre vjojideriverkeu y enhoeby naarfijn (lervea
van de doodverrefen zijnde , nu van velen v:ierdgelooft

ei??.
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een Godt te zijn. Tiber'ms derhahengewaar 'ujerdende

hoefeer de naam der Chrijleneu doordewere/dverjpretd

rujierd, maakte dït kenbaar aan den Raad ; felfsgenoeg-

/aam latende hikken, dat hy tn die leer behagen had'.

Doch den, Raadw^l die dejelve niet approbeerde , ^err

Zerpdit.
DeZachtigeoorfaakwas.datdehedfa.

ZXe.an de Pred^k.nge^dsj^^^^^^^

^-^^ ^iXl^r''

aldus - Vni/er, FilaM fieUe naf de crmcigmi

^rdcjlim^foha4 het iai ^erd^in^'^hehhende

;rXt^tt:#W de reL^^-f^^f.^;
hirachtende, fihreefa^» de Gouverneur! fieden,

dlZdZl ei { aai hen )
fthrerf-waarm hjuu heval

,erichJ,aHMen.anhen.u.Me,^^^^^^^^^^

eok Pilatus , -uxtende hoe groot een hcpehber hyvMae

ZZlSen.andegere,h,igheU^as,fed^^^^^^
va«ChriJlu,,enj:j^egod^^-''hjle"P^^^^^^

ineen kJrtieirijt (geluk
''«"V,^:tiZ£«

^toloiievoordeChrifienen verhaald) aanhemgemeen

Jerlevende ge-Mrden , en hoe hy nu (N.B.j byallm

tierdTel ofd God te zij». En dat r.ber us daarover

Zt!T,alledefedJgenaandeu^aadekend^^^^^^^^^

7Jaarda.detèlvefuli,niettoeJlondifeg^^^^^^

gekoorfaamdeaan een Oude Wet ,
d,e l''^'''^^'^^'

iandiergodenfi», voor dat hy door hunne toefientrnwi

en lejluit daar toe gekorenviai; enz.
,

Nicethorusk^i , '''''«'"•''''ff^TZZ^be.
^onte onder ae Ron,e,«e»-wa< ,

datf.latusaanT.be^^

'1 ._<L'-V"»^ tVi--
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O R A K E L Jb N. 9y
rius overfihreef, van de Miraculeufe opftandinge Cbri^
fit, enfijne andreivofiderdaden; en hoe hy van velen
niet alleenlijk eenGod , maar felfs ook (N,B.) de voor»
naamfie onder alle andre Goden , v^ïerdgehouden* Dat
de Raad , vjanneer Tiberiusfulks aan defelve ejuam voor
te fieUen» de faak niet eensin overiveging nam^ enzi
En (N. B,; dat Tertullianusfiulks verhaald.

AlJes wat 'er defe Lieden van 't hunne noch by.
voegen (even als of de lichtgelovigheid van r«-.
tuUianus hier ontrent niet groot genoeg was ge-
weeft

) werd op rekening van hem Tertullianus ter
nedergefteld. Doch den Lefer kan wel fien mec
hoe goed een fatlocn.

Maar byfonder wel heeft gedaan Hieronymns , in
fijne Vertaling ( fo fy maar die naam mag dragen )

van Eufebius Tijdrekening
; dat hy 'er Tertullianus nicc

over geciteerd heeft , als hy met defb volgende
woorden fpreekt : ?ilato deChrifiianorum dogmate
ad Tiberium refeente , Tiberius retulit adSenatunty
ut inter caterafacra reciperetur. Verum (N. B. ) cum ex
Qonfulto Vatrurn Chrifiianos Eliminari Urbeplacuijfit,
Tiberiusper edióiumaccufatoribus Chrifiianorum conL
winatus efi Mortem.

Walmeer nu Vilatm van de Chrifien-leer aanT'ée»
rius hadkennisgegeven y brachtTiberius julks aan den
Raad

;
op dat dejelve (natnentlyk die Leer) onder de an-

der Godsdicnfien uierdaangenomen. Maar naardemaal
V aan den Raadbehaagde , door een Raads-befiuit , den
Chriftenen uit de Stad ( Rome ) te verdryven , heeft
Tiberius, door een Gebod, denbefchuldigers derChri-
fieneny de doodgedreigd:

^ _ Sic hier 'tVerhaal weder op een andre wijs^doch
geenlTins voorlic htiger of verftandiger

, gedaan.
Vilatus, namendijk heeft maar overgefchreven

van de Religie en opinie der Qhrifemn, z. Ti-
HH berius
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L heeft aan den Raad niet de V"S°^'"8
'jj^;

Zfu Chrilii verfochc ; maar de admmiflie lijner

?;fdSft . nevens die der andere üodsdienften

V^DeRW verwierp niet aUeenU,k dat voorftel

?vin de VeriSodingWi is hier een leer diepe

^*S^rT;d«te'r eenf de- nadruk en kracht

'«tSand denken . evenwel (of a,

J'e'nXwi&iokr^^^^^^

''¥f?elS"^TÓn\'rSc1Ct^
ndVyJ2rer4J.tegensdear,y?.»«,en
Chriftehike Godsdtenll

f^hermden ;
e„ van wec-

ken , als van valfcheU)k verherde Schriften

fpreekt Lib. i. cip. 9 . en L.b. 9. cap. 4, fij-
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van onfen Ueylavd hebben gepropheteerd , t'cnc-
itiaal bedenkelijk is : veel meerder of'er wel in bc-
helfd is gcweeld, ertulliavus eerft fondcr
Pil^tui te noemenden andren naar henijvoonbren-.
gen als van Fihtus gefchreven *

Want indien alle de/e lieden ddeAéfa Pi/aiigc^
ficn hebben, of ten minften eenigen der felver,
hoe komcnfc daar fo verfcheydelijk uyt te verha-
len ?

Ja fo dat Gregorius Turoncnjh op defe wijfe
Ipreekt (hift. lib. i. c. 2+) PilatusautewgefiaadTihc^
Vtum Ca^farern Mittit ; & ei tamcieyirtutibus Chrifii ^
juam Je pajftone vel refurreóliOTte infinuat. ^^gefia
(N.B.

) hodie apudvos retinenturfiripta» Ttber'ms autem
hocadfenatumrecenfuit, Senatus cum 'tra re^uit , pro
eo quodnon adeamprimitm advenijjet, Hac etenim co?}*
tra Chrifliafiosprhna odiorumgerminapullularunti

Doch Pi/arus fond de Gefla ( of^t verhaal van de
handelen bedrijven) aan Cafar Tiberius; cngafaan
hem kennis

, fo van de daden, krachten en viondcren
Qhrifti

; als van fijne lijding > en vjederopflanding. WeU
ke Gefa noch hedendaags {N. B.) by ons ingefchrift bliU
ven bihouden. Tiberius verhaalde fulks aan den Raad.
Maar defe verivierp fulks met toorn engrawfchap-, om
dat het niet ten eerfen aan haar was gebracht. En zijzt

hier uyt de eerflefaden Van haat tegensdm Chrifenen ^
op en 'Voort-gefproten.

Maar doch toegeftaan zijnde,dat en die Aóla Pi^
lati door Juflinus genoemd, en die Gefta Pilati door
Gregorius Turoneiifs genoemd , ene en de felve ; ook
oprecht en onverlierd, zijn gcweeft : kan wel
daar II it werden ingebracht , dat Pilatus wegens on-
fen Heyland aan Tiberius heeft gelchreven; doch
kan daar uit geenffins bewefen werden , 't geen 'er
verder yan Tiberius , en des fclfs aanbrengen aan
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denRW enz. fo door rfr/«/te«^ als andren , werd

bygevoegd. wijlfulks geenlTins in ^i^AthsVilaU

kon behelfd wefen. Maar moet dit voor een ftaalt-

ie van lichtveerdigheid in Jertulliaan , en lijne Vol-

gers, daarin, gehouden werden Alsiknufoter-

Sondfal tonen , na dat ik van defeWW fal

cefegd hebben dat hy [gelijk uit xijn 3 Boek tegens

Marcion klaarlijk blijkt] üch heett laten wijs-raa-

ken,dat felfs ookde Heydenen getuigden ,
dat bo-

ven yud^a , by fijne tijd, 40 dagen lanck ,
alle mor-

gen-ftondcn ccn iizd [Jerufalem met fijne mu-

ren, enz. fich van den Hemel vertoonde, en met

het meerder oplichten van den dag quam te ver-

dwijnen. Welke Hiftorie , by andre Hiftorie-

lchriivers,'tzy Heydenen , 't zy Chriftenen ,
ner-

gens te vinden ;
by hen tot bewijs voor 1 1000 ja-

riffe Riik werd bygebracht.

^'t Geen Tiherhs ann den Raad fou hebben ge-

bracht , en 't geen *er denWop had ^antwoord

enz. is reeds boven, feer verfcheidelijk (najcle ver-

Icheidenheit der oude Schrijvers , daar in) byge-

bracht. Doch laet ons eens onderfoeken op hoe-

danie een fundament dit alles fteund. 1

\GeenTiherius hier toe bewegen mocft, was,

oi\Gt\oorm JcfumChripum (fchoon t enemaal

onvolmaakt ) ofeens anders Godsdienft.g
gemoed

^hoedanigen enz. onder de Heydenen ve e ^^.ren)

ofdat hy, fchoon ongodvruchtig,
door ful k fchrij-

ven veJbaafd en m\ gemoed verflagen ,
endaar

door tot fuik favorabel voorftel was gekomen i
o f

eyndelijk 't medogen over de vfvolging regens de

ChrifiJen. fo door andren als door den Wr^^^^^^^

re werk ffefleld ; ofdoor hem gevreeid. Doch dat

no^h het ene no^ het andre in hem T.berius enige

pSts haddeA , maar wel louter het tegendeel

,
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oralelen. 99
blijkt fonne-klaar, uit het gene van hem door Suefo^
vius^ Tacitus , Dion Caffius , en andrcn, gctuij^d werd,
waar by noch komd de feer grote dienltbaerhcid,*
en laffe pluymlhykeryej waar onder niet alleen
c gehele Roomibhe Volk , maar wel voornament-
hjk den Raad ellendiglijk verilaafd lag. De brave
1'aatus(^YQQkicï van( volgens Hoofds vertalinajop
volgende wijfc : Voorts die tijden [ iijaren naar
Chrilli geboorte ] zijn fo befmct en vuil van vlajerye
geweefi, dat niet alleen 'de trefclijhften der Stad, 'die
hunne doorluchtigheit met aan de handgaan befchutten
vioeflen

; maar alle Oud-Bur<>ermee(leren, een groot deel
der genen die 't fchoutfchap bediend hadden , ook vele
Voet-Raadsluiden [Pedarii Senatores] om firtjd opjloji-
den-, rade?ide dingen die lelijk ivaren en te hooa^ liepen
Mengeeft uit tot eengedachtenis , dat Tiberiusjo ^dik'v:i\ls
hyvan t Stadthuis quam, dejen fin inGriekfche ivoor-
denplacht uit tefpreken : 6 Menfchen gereed ter flaver-
nye

. namentlijk hem ook , diegeengemene vryheiduoilde,
verdrootJO veriverpelijk een gedult derjlavende?i.

indien dan reeds te dier tijde de llavernye,
pluymltrykerye enz. fo groot was ; kan men i>iflen
hoe veel groter die al gewceft zijn ontrent, en naar
het fterven

, onles groten Heylands. En vald feer
wel te begrijpen, dat die niet veel minder is aan-
gegrocyd

, als 't andrc verder en verder verderf lii-
ner zeden

, tot de uiterfle goddeloosheid toe
VVaar van de felve Tacitus

, op 'c eynde van lijn
jaar-boek: Ook zijn de tijdenfijner zeden verj'chciden
gevJ'!ejt: uitmuntende in leven enfame , folanghyamp.
teloos

, 6f in gebied , onder Angufius genveek is : bedekt
en bedrieglijk in hot veinfender deugden , fo lange Ger-
mamcus en Drujhs te Ijve bleven. De felffle isvangoed
enquaad gemengd geaveeji

, gedurende het leven fijner
Moeder: van eerloofe loreedheid, maar verborgene on-^

G z kuis-
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loo Verhandeligingvande

kuisheden, tervjijlhy Stjanus liefgehad^ofjevreefdheeft.

Te» laatfienis hy totfchehneryen en fchandelijkheden

iejfens uitgeborften.na dat hyfchaamte en -vaar 'UJeg zijn-

de, alleenlijk fijnen aard volgde.
-kh ru

Wat Godsdie nftigheit in dusdamgeen Menfch

kan plaats gehad hebben, is niet alleenlijk hier uit

te giflen ; maar ook , byfonder wel te licn uit het

pene Suetonius van hem getuigd , in de befchrij ving

van lijn leven i op volgende wijfe I>.f
remoLu, en ^gyptijche ,

enjoodfiheplechtelykheden,

heeft hy verboden, en ingetoomd: d-wingende dtegenen^die

nJt die fuperflitie befet i^aren, hunne heylige klederen, en

verder alle andre toefielengereedfchap , te verbranden.

Ve jonge manfchap der Joden ,
verjond en verdeelde hy,

onder fchun van hen ten oorlog te gebruiken ,
tnVrovm-

tien vJongefinder lucht . de refl van dicNatie, of

die van hunne ofdiergelijk opmie
{ofGodsdtenft) -^aren ,

bande hy uit de Stadt [Ro^ne^ op fene van eev:tge flaver-

me , indienfe niet quarnen tegehoorfamen.

Tacitus fpreekter ontrent op deielve wijfe van

op't eynde van fijn tweede jaar-boek : en Flavm

Jofephus toond van beyden, Ib .Egyptenaren als

loden, de redenen oorlaak, waaromfe wierden

verdreven, enz. in't + en 5 cap. van fijn iS Bock

der loodfchegefchiedeniffen, namentlijk , dc

^Jptenaren firatte hy om'tfchelmftukaan

f^fonder prsetext vangodsdienftinder.«././'^^«

K/eeoleegd. De Joden verdreef hy , om het

^^Süllcdrog, en dieffche part aan F«/w ge-

Op 'dit verdrijven der Joden fiet ook Seneca in

fnn i:;8fte Brief i
alshyfeid: dat in fjne jonkhejd

,

die onder liberius heerfching viel , de vreev^de
godsdten--

(lenenplechtelïjkhedenge'weerdwierden^enonderde^r-

^.Zenten vandiefuperfiitie v^ierd gefield de onthouding

vau 't eten e?ii^er dieren.
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Uit het ftraffe verdrijven van de ^gyptevaren en
Joden-, om boven geftelde redenen , kon hy noch
by enigen voor godsdienftig aangefien worden :

maar 5»^/ow/W (buiten 'tgcen men met de fel ve, uit
Tacitus cnDfonCaJJius y vry meerder van lijneacrd
Ibu konnen by brengen , om fijne goddeloosheid
kIaartetoonen)fpreekterop volgende wijfe van:
ontrent de Goden enGodsdienflen uas hy vry onacht-
faam; als die "vande voorfege^endeflerre-kunde afhing
en volvan die opinie , en verbeelding^ vjas

. dat alles door
het noodlot iverdhefiierd.

't Is
, mijns achtens, byfonder aanmerkelijk, dat

Suetonius., niet alleenlijk de Joden noemd j maar
ook Similia Seólautes of die van diergelijke opinie
en godsdienft ivaren. Waar onder noodfakelijk de
Chriftenen fouden zijn te betrekken , indien reeds
hunne fede fo verre was doorgedrongen gewecft»
Doch is dit al gefchied op 't 1 5? Jaar , en derhalven
noch ettelijke jaren voor de predicatien 1. Chri[li

;
ik Iaat ftaan die dtr Apoftolen: die jaren lang fijn
H. Evangelium verkondigd hebben , eer fy de
naam van Qhrifienen te Antiochie aan-n amen.Wel
hcht dat enigen hen reeds te voren met die naam
hebben bcnaamd

: enfy; naar datfe overal byna
uit de Synagogen gt(Qt wierden , die naam lich heb-
ben aangenomen

^ om te tonen , dat fy fich Chripi
naam geenOms (chaamdcn. Doch fiinfe lange rijd
daar na noch on der de Jo^^e»» gerekend gemmlcn

:

en daar uit is 't > mijns achtens, datmcn , de woor-
den van Suetonius in 't leven van Claudius

( ludeos
impulfore Chrefto affiduc tumultuantes Ro7na cxpulit)
Dat hy de loden, door aanftuiving van Chreflus, gedurig-
V^k onder een overhoop leggende y uit Romen verdreven
heeft. Onder welkéJoden, dat ook de Chriftenen»
ten minften, die uit deJoden tot het Chriftcndom

G 3 bc-
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bekeerd waren ,
begrepen wierden , het exempel

van Afüla en Frifcilla kCi. ip. ons genocgfaam

^^^'^k wect wel dat de feer geleerde lac. Uferius Ar-

rnachanus. Primaat van Yrland, en andren, defe

woorden van Suctonius gans anders verftaan , om t

woord Chrefius ( niet Chriftus )
by Suetonius ge-

bruikti en dat 'er werd gefeid Ifnpulfore Chreflo.door

aanfèuivingvanChrefius; even alsof 'er enen C/:7r<?-

ftuAoen ter tijd te Rome (of elders) geweeft was

,

dieoproer, door fijn oproerig bedrijf, onder dc

Joden (felfs Jood wefende) had verwekt. Maar

vindmen nergens, nochby loden, noch Heyde^ien

y

noch Chriflenen , van dufdanig een Qhrefm (buiten

dit van Stietonm) enig het alderminfte gewag.

Maar vindmen, in tegendeel, wel in deheylige

Schriftuur, datdelo^^-w, tegens dic onderhen de

name C/tr//?/ beleden , oproer verwekten ; defel-

ven uit de Synagogen fticren, enT.. als onfen Zalig-

n.aker lefus Chri(lus hen felfs al hadde voorfeid.

Datj de Heyde^ien, menigmaal aan onfen Heyland»

de naam van Chreflui (dat goed, nut enz. bete-

kend) in plaats van Chrijlus-, en de Chriflenen, Chre-

ftianos of Chreflenen noemden, 't zy uit doling, t zy

uit fchimp cn fpot, of uit beiden te geluk , blijkt

klaarlijk by Uicia7ms , (in fijn Thihpatrts) by TertuL

hamis (in 't derde cap. van fijne verdediging) en by

Laaanuus in 't 7de cap. van fijn 4de boek : en

maakten voor al in vroegere tyden de Hty^e».«

geen ofweinig onderfcheid tuflchen loden en L.hri'

"^^
Dat het (om weder wat nader ter fake te komen)

t'enemaal onnodig was, óatT,berius om vervol-

ging tekens de Chrifenen , fodanigen verbod
deed,

?n pene Helde, tegens de aanklagers der Chnft^nen;

I
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blijkt daar uit, dat 'er noch noit vervolging door de
Heydcnen tegenshen wasaangefteld: als, buiten
andre getuigen ^TertulUanus i'clfs uitdrukkelijk fcid,
met deCe woorden : Confulite comvientarios veflros^
ll/ic reperietis primum Neronem in ham jeóiam turn
Maxime Roma: orientem , Qajariano gladio forocijj},

<^<r. SietU'weGede?ik-fchriftenna : in dicfelven juk
gy vinden^ dat Nero de eer^le is geui^eejl , die tegensdcfe
póie , die toen voornavicjiflnh f-jne opgang kreeg , met het
KeyferUjkefujaerdheeft

'tGeen door and ren , nzzr Tertulliaany tot defe
Hiftorie werd bygevoegd van Sejanus , enz. fteckc
fo vol belachelijk kinder-geloof , dat het buiten
twijffel allo wel verdrietig fou vallen, *tgeen ik
daartegen foukonnenfcggen , als't my vervelen
Ibu te Ichrij ven. Waarom ik dat voor andren over-
late.

Doch , kan ik evenwel niet nalaten , iets te feg-
gen, over de uitleg, die de fecr vermaarden H.Sr
y, Vojftm , aan dele woorden, van 7ertuUianus geeft

:

Senatwsy quia non injeprobaveraty refpuit. Aan welken
hy defeii fin 2,CQh:DenRaadver'wierphet,uitfiatterye
tegens Ttberius , om dat hy (liberius) niet hadvjilkn lij.

den , datmen met (ulke vergoding hem quam te eeren
Doch , buiten datmen van dufdani^e weygcrino-

van 7>^07«/ nergens iets leeld, vindmcn hyTachus
wel degelij k lier tegendeel , ni lijn vierde der laar-
boeken, op volgende wijs ; Om ivelke ivraake y en
tnitsy inden voorIedenjaare C Stlanusgejiraft vjas y de
Steden van Afia , aan Tiberius , fipic Moeder en den
Raady een Tempel toegekeurd hebben^ den vjelken hun
veroorlofd is te ftichten. Want of hy fchoon , een
weinig tijds daar na, uit vcynfing, in den Raad^
fulks fcheen te willen weder-fpreken , op'tver-
foek, door de Spanjaerden, ten dicneynde, aan

G . + hem
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hem gedaan : foo bekende hy felfs , evenwel , dat

het mei fijn goede wil gefchied was : en gif ook

noch , daar na » (wanneer de Afiaanfche Steden in

onderlinge twift waren , in welke die Tempel , te

fijner ecre en vergoding,behoorde gefticht te wer-

den j fijne uitfpraak daar over ten voordele der

Stad Smyrna, Waar uit wel te fien is.dat hy daar van

geenffins afkerig was : wij 1, als feer wel,Taam Sue-

tonius en Dion C^z^/«j aanwijfen , ordinaarlijk fijne

woorden en daden tegens malkandren quamen

aan te lopen : en hy 't allerheftigfte begeerde

,

'tgeen hy't alderfterkft weygerde.

Te verwondren is 't , datmen , op quade ofver-

keerde voor-oordelen bouwende/o lichtelijk fon-

der genoegfaam examen , ontrent de oude Schrij-

versjtoetreed ;en malkandren fo blindeling volgd.

Maar meerder wonder is 't, dat fulks ontrent dc

H. Schriftuur gefchied : ontrent welke, wy met de

allcrhoogftc voorfichtigheid behoren te werk te

gaan, in 't onderfoeken en publijk verklaren der

lelve.
, TT-n. •

Dit fienwe evenwel, dat ontrent dcHiftorie,

der gepretendeerde PropheteJJc van flWor.gcfchied:

cn daarom van d'cerfteChriftentijden af, fo lan-

ge en veel ged ifputeerd is , door lufiinus , Origenes,

Augupmtisy en Eufiatius , enz. en onder de lateren

,

fo door andren , als fpecialijk Leo Allatm f
die daar

over een groot boek gefchreven heeft) ofnam: Sa-

TnueKclve door dat wijf zy opgewekt; dan ofhet de

Durjelin Samuels fchi)n zy geweeft , die fich aldaar

(naar hunne mening) vertoonde. Daar doch de

H. Schriftuur noch""'tene, noch'tandre getuigd :

maar genoegfaam te kennen geeft, het loos bedrog

van dat wijf, dat geenffins Duivels overnatuurlij-

kc konftcu daar toe van noden had. Gelijk luiks al

voor
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voor defen door Reynald Schot (buiten 't geen*er
noch meerder van ge{eid kan werden) als genoeg-
faam getoond is,

Wanc i,offchoon Sau/reeds te voren alle Waar-
fcggers en Waarfcgfters (fo veel hvkonj verdre-
ven had ; was hy felfs noch in dat dwaas gevoelen,
dat de Gccften der verfturvenen door toverye
(ofovernatuurlijkekonften) konden werden op-
gewekt; en gevraagd zijnde, antwoord geven , en
toekomende dingen voorfcggcn. 't Welk als die
wijfverftond, [y een feer grote occafie daar door
vond om hem looflijk te bedriegen : wijl niemand
lichtelijker bedrogen werd, als die met fiiperfti-
tieufè opinicn voorin-genomen is j en luiks aan
diergelijke bedriegers fclfs ontdekt.
Ten 2de kende buiten twijfFel ditwijfde Ko-

ningWfeer wel, om dat'er (buiten dat hy niet
verre van daan woonde) geen man, op hals en
hoofd na, fo groot als Sau/in geheel Ili-aël was : dat
genoeg was , lëlfs voor die hen noid gefien hadden,
om te weten wie hy was , fchoon verkleed zijnde.
Voeg hier by, dat de Koning te dier tijd noch

fo gemeenfaam met hunne onderdanen verkeer-
den ; datW , toen hy al Koning gezalfd was , in
tegenwoordigheid van 't volk ffraèls, noch bleef
de beeften hoeden en van achter fijne Runderen
t]uam om de (lad Jabes te ontfetten.
Waar by noch gevoegd kan werden, dat ook

lijn vcrfoeck, om Sawue/op tc wekken, aan dit wijf
kon bekend maken wie hy was , alOè anders al
twijffelde

:
of ten minften dat iulks daar veel toe

hielp.

3. Werd defe Tragedie wel door dit wijf al-
leen ,7^0 V/r^^'^», gefpeeld. Maar niet foo in te-
genwoordigheid vanW, dat hy fienkonwat'er

P 5 om-
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omging. Naardemaal hy maar alleenhjk hoorde

,

't geen het wi)fhem daar van berechte i en wilde

wat hyfou horen.

Want aliTe nu , op 't verfoek van Saul, quanHuis

Samuel deed opkomen , en daar op den verbaaiden

fpeclde; eveneens als of fy hier door maar eeril

Whad leren kennen i vraagde hy wie, ofwat het

wasdatfefag.
, ^, , »

Sy had fich noch niet verhaald gehouden , wan-

neer fy Samuel moeft doen opkomen : maar toen

fy quanffuis ,
Samuelïoig (eveneens als ofdie gepre-

tendeerde geeft 5 haar fulks al terftond had te ken-

nen gegeven )
quam haar die verbaafdheidover j

datfe uitriep : Gyzi/VSW, enz.

Verder , S<?»/ vraagde haar watfe fag : en fy be-

fchrijfd daar op Samuel, fo als hy , naar apparenne,

't alleikennelijkft was j en vooreerft fijn eerwaar-

dig gelaad , allle feid : ikJie eengroot en achtbaar man

opkomen. Want op defe wijfe werd het woord Elo-

htm (in de Hebr. text gebruikt) alhier door K;/»c^i

en andre geleerde Joden uitgeleid en verklaard.

Gelijk dus ook de feer geleerde Aantekenaars op

de Bybel door laft van hare H.M. de Staten Gene-

raal vertaald,dit£/o;biwï vetduitfchen een aanfienelijk

fiateltjkperjbon. Dus fietmen dat het ook voor Ma-

giftraten y oïOverflen en Achteren des Volks werd ge-

nomen Exod. 21. v. 6. 22. V. 8. 9. iS. en i. Sam. 2.

V. 25 . Sofullen de Goden hem oordelen. Alwaar 't voor

Richteren genomen werd.Welker Richteren hoofd

(naar Eli en des felfs Sonen) 'èamuel felve lange ja-

ren overlfraël was geweefts en fijne Sonen ook

gevolglijk daar toe aangefteld had. En gelijk

crcns-halve de Groten veeltijds in veelvuldig gecal

genoemd en aangefproken werdenj werd hier ook

't woord Elohim voor een eenvuldig perfoon geno-

men,
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men,als (buiten andre redenen (genoegfaam blijkt
uit Sau/s v rage : hoe is (N. B.)Jtjngedaante ? daar fy
dan weder (om uit te drukken, hoedanig een £/o*
htm dit was) antwoord : daar komt een oud man op ,

en is met een mantelbekleed. Uit welke antwoord te
gelijk ook blijkt , dat die gepretendeerde ^a-
mueli'dk niet gefien heeft : gelijk 'er daarom ook
op volgd : doe Saul vernam [ofverfiond] dat het Sa-
Tnuélivas. Op welke woorden de reeds gemelde
Aantekenaars byfonder wel in margine aanteke-
nen : Naar het oordeelfijner verivardefinnen y en uit

de-xoordenderToverejfe, Want hy felve heeft dien "èa^

muelnoidgefien,

Scer gemakkelijk kon dit wi^i
, afgevaerdigd

op bedrog en leugen (geli)k alle lülke wijven zijn)
verfieren , dien aan gans IfraeKo lang, en feer wel,
bekende Propheet en Richter SW/^f/, fo ten op-
lïchte van gedaante en kleding , als andre omftan-
digheden

: dieTyfelfs, naar 't haar beliefde, kon
befchrijven , en aUb de KoningSW bedriegen ;

't zy door die gefingeerde buik-fpreking (waar van
terilond noch breder falgefproken werden) 'tzy
door eens anders ftem.

Maar doch
, als ook al de ftem van Samuelmtt

al te wel nagcbootft was (welke nabootfing hier
meerder van node was , als \ geven van een fijn

en piepend geluid ; datmcn voorgeeft door de
Duivel uit die buik-fpreekfcrs re werden voortge-
bracht) kon fulks door de fchrik , alteratie en vre-
fe , die Sauls hert en herftenen beheerden, vry ver-
beterd werden. Wijl diisdaniger wi)S geftelde lie-

den , t' enemaal ombequaam zijn om op alle om-
ttandigheden behoorlijker wijfe te letten : voor-
namentlijk als 'er fodanig een antwoord

, op 't

geen *er door hem gevraagd was , wierd gegeven,

die
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die (nevens andre fuperftitieufe verbeeldingen) ge-

noeg» was, om hemde hoedanigheid van 't geluid

derllem te doen vergeten of veronachtfamen.

\ Geen *er voor dit wijfte antwoorden viel, wierd

door de Koning Stf«/felfs , aan haar en hare mede-

hulpers, of huiper, in de mond gegeven. Wan-

neer hy feide : ikhenfeerheangfligdy ivant deFhili-

fiünen krijgen, tegenmy, enGodt is van my geweken-,

en anfwoordmy niet meer y noch door den dienfi der Pro-

pheten, noch door dromen. Daarom heb ik ugeroepen»

datgy my te kennen geeft 'wat ik doenfal. Ten twede ,

viel die lichtelijk verder te volmaken uit de om-

ftandigheden van tijden en faken, wijl die over-

vloedig genoeg bekend waren , en daar uit lo ge-

volglijk ook genoeg bekend, al het gene van no-

de was , om fo een antwoord te formeren alfler ge-

geven wierd. Want Saul was vol vrees en fchrik

,

enind'uitcrftedefperatie. De Philifiijnen waren

met meer als een Leger te velde, en desHeeren

hand en hulpc(waar 'mlfraeh behoud beftondjwas,

naar5Wf eygene bekentenis,van hem afgeweken,

fijn Schoon-loon David, die reeds tot Koning door

SamuelPtzzm was , was felfs met de fijnen by de

FhiMünen : en kon hy menfchelijker wijfe voor

niémand meer beducht zijn : wijl hy die fo lang

vervolgd en na 't leven gedaan hebbende ,
voor

weerwraak had te vrefen : en dat P^i^by dele

occafie , met verdelging van hem en de fijnen, lich

in fijne throonfoufoeken te fetten: te meer wijl

God deHeere hem verlaten had, en noch door

Phropheten , noch door de I7riw en T^^w//» ,
wil-

de antwoord geven : en hem al lang door S^w^^f/

voorfeid was, gelijk die fake ook al lang onder

jWbekcndmoeft zijn -..wijl uit defe vrees het

vervolg van Saul tegcns David gefchied : en de
° Pht'
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Philifiijnen felfs al wiften , dat hy tot Koning ge-
deftineerd was)om d'ongehoorfaamheid in d'üor-

^ log der Ameleken gepleegd , dat fijn Rijk niet be-
; f ftaen fou , en God een ander had verkoren :

Waarom hy niet te vergeefs en vreefde , dat die

nu de tijd was j tnDavid, met fijnen ondergang

,

fich van 't Rijk Ifraëls fou meefter maken , onder
flut van fo vervaarlijke Krijgs-heyr der Philifi'ijrteny

die hy niet fou nalaten daar geduriglijk en met alle

kracht toe aan te fporen , om fijn uiterfle verderf
fouit te werken.

Dat nu in d' antwoord invlocyd het woord ma-
chaar , 't geen ordinaarlijk worgen betekend

, geeft
geen fwarighcid i om dat dit woord ook lomtijds
een onfekere, hoewel kort toekomende, (ook wel
langdurender) tijd betekend : als blijkt uit Deut.
6.\'. 20. Wanneer wwe Soon u morgenfalvragen. Jof.

4. V. 4(J. Wanneer wwe Kinders morgen vragenfulleu.
fo ook Gen. 30. v. 33. en Exod. 13. v. 14. Gelijk
ook op de felve wijfe, Matth. 6. v. 34. wijlde
taal van 't N. Teft. maar een bailerd Grieks, en vol
van Hebr. en Griekfche wijfen van fpreken is

:

(war ookVhoehenim en andren daar tegens aen-roe-
pen)en niet alleen de wijfen van fpreken :maar ook
felfs de woorden , fchoon anders Grieks, feer dik-
maal in Hebr. betekenis werden genomen. Een
exempel nevens 't nu opgehaalde verrtrekke,iCor.
XV. V. 5 4. Kathepothe ho Thavatos eü Nikos : dat ordi-
naerlijk vertaald werd : de dood is vcrflonden tot
overwinning. Daar 't wel degelijk behoord ver-
taald re w erdcn , De dood is verjlonden in der eeuwig-
bied : om dat de Apoftel aldaar op een felve ma-
nier van {preken , door de Phropheet Ifaïas ge-
bruikt , fiet : en hy Apoflel 't woord Nikos

, (dar

anders viétorie betekend) gebruikt even ali de Pro-

pheet
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pheet Bfdta \ woord Nezach^^x en Vïaorie en Eeu-

iü/g/p«</ betekend.

Doch om weder ter fake te komen, fyneemd

een onbepaalde tijd j om fo te beter 't bedrog te

konnen Éedekken , of *t buiten alle verwachting

anders uit-viel (een dubbelfinnigheid altijd in die

celegentheden door fuik volkske gebruikt) fchooii

't met waarfchijnlijk was , dat daar de Legers loo

dicht aan een lagen, en de Phihftijnen als veel Iter-

ker met alle kracht den ftrijd fochten. (Daar ook

dog anders d'ondervinding ons geleerd heett,meer

als eens,binnen korte jaren, dat de Velt-üagen niet

lang konden ontftaan , wanneer de Legers io dicht

maikanderen naderden : en wy, fchoon vry verder

van daar ,
geen vergeeffche gifiing maakten, datle

ten eerften moeften aan malkander raken ,
en Ilag

leveren.) Dat verder de uitkomft hier t bedrog te

hulp quam, moet ons ook niet vreemd fchijnen :

alfoo dat feer dikmaal gebeurd : en 't al eenige da-

gen verfcheeld hebbende, evenwel de voorilelling

ziin vervulling had. Gelijk ook daar omtrent een

toeval was (voor 't wijf) de dood vanSW en fijne

Sonen i die evenwel niet alle verflagen zijn :
(als

vanL^o^toWwelis aangemerkt:) wijlnamaa s

een van SWf Sonen op deThroon \zr\ IJrael als

Koning heerfte, terwijl David over Juda regeer-

de. Dat evenwel die ilrijd des andrendaags mee

gevolgd is, maar verfcheidene dagen de uitkomlt

defervoorfegging gefcheeld heeft, beweerd niet

ongeleerdelijk reeds gemddQ Leo AllatiM in fijne

verhandeling van defe P;'^^o»#.

Ook ftaat verder aan te merken dat er uit dc

text felve, en uit 't geen 'er nu van my overgefeid

is, genoeglaam blijkt , dat dit wijfgeen Engrajtri-

tnïjthos wasj of fodanig een, die door ^D^j^vels
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konfl:,iiit haar Ichaamtelijke delen, antwoord gaf.
Waar voor en dc Pythia, Propheicjfe Delphis
en dele PropheteJJe van EnJor , van meell: alle de ge-
leerden , van die laken Iprekende , gehouden wer-
den.

Voeg hier by , i. dat het geluid der Engajlrimu^
then (of dat ikfe fo noeme Buik-Jpreekfters) werd
gefteld leer fijn en Ichraal, en piepende, geweelt
te 'zijn

5 en daar door van een t'cnemaalbylbndre
lbort

: doch is fulks de opinie van lieden die daar
van felfs geen ondervinding hebben gehad.
Maar doch al onderlleld yijnde , dat dit een ge-

pretendeerde Buik-fpreehfter was , blijkt daar uit
gecnflins , dat het overnatuurli jk werk was.
Want voor eerll vele dex Uahhijnen {a\s Muyifie-

rus en andren aanrekenen) houden *t voor konft,
verlierfel, en bedrog van \ wijf/onder ander over-
natuurli jk behulp. Gelijk van ouds ook dat bedrog
onder de Grieken is gepleegd geweeft; daarom die
oude en feer vermaarde Galcnm van Pergavms , van
ouds , naaH Uippocratesy de Frins der Medidjns , in
fijn W^oorde-bock, over reeds genoemde Uippocra-
tesy {dicwdd' Engaftrimytheny oïEuik-fpreekfiers^
noemd, doch geenllins , dat voor overnatuurlijk
werk erkend) feid , dat de Engaflrimythi zijn , dicjo^
daviger ivijfe met een gefloten viond uceten te[preken ,

dat de ftemfchijnduit haar buik voort te komen.

De oorfpronk van die valfche opinie, dat, na-
mentlijk , fulks door 's Duivels overnatuurlijk be-
drijf gefchiede , lal licht elders van my aangewe-
fen werden. Nu fal 't genoeg /ijn , enige exempe-
len van fuik bedrog , door nienfchelijke konll aan-
gerecht, bv te brengen.

Wierus in fijn boeken van''t bedrog des Duivels of
DAio^f/^w verhaald, een feer aanmerckelijke Hillo-

rie

»

\ 11 !l
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jjx VefhandelingVande

rie die fijne Sonen hadden gehoord uit de mond

van de ingeleerdheid feer yi,,vr^:i^x^^Adrianm7ur-

nebm\ terwijl hy, in fijne Akademifche leffen,lekc-

re comedie van de oude Poet Arifiophanes ver-

klaarde : doch die beknopter werd verhaald, wel

uit een andre mond (namenthjk die der feer ge-

leerde Brodeus) maer evenwel ontrent met de lel-

ve, fchoon (alsgefeid) niet met fo wijdluchtige

,

omftandigheden , ^oov Edmond Denkmfm in fi-jne

Delphis Thanicijfantibus. Die evenwel noch eerft

voor af fend een Hirtorie,by onfe tijd, in Engeland

voorgevallen , met defe woorden, (voor fo veel de

vertaling dat toelaat: ) In't Jaar iCAl^hadfyn ver-

bluf tot Oxfort fekerMan Vamvimus genaamd [en die

mm in de 'wandeUng , 'x Konings Oorblafer noemde) door

defe konfl van huik-fpraah ofbarHpraak.fi m^^ tnoe-^

men Ju vermaard. Defe v^ift fi kenfrgïi^k . mettoe^

freflotene, en onbenveegde lippen, -wat -woorden ofrede^

Ven hy ook nvilde , als uit het diepfle der boefem voort te

bre7igen, datfi uit een ver afgelegeneplaatsJchenen voort

ie komen. Wonderlik fpel rechte deje Engaftrtmythus

aan. terivülhy debyftanders , en die met hem verkeer^

denenrpraken,fchielijkaanfprak , met naam en toenaam

noemde , en met fchimpfcheuten tergde ; doch me fo

srote kon(i. dat hy daar in voor hem bedektbleef,

fchoon hy aUaar tegenivoordigh , en voor hunne ogen

^'""èe byftanders hier
door onfielt ,

offprongenfchielijk te

rugze , aflieten hu7me oogen om hen vliegen ,
en fochten

dil\eneidiehenriepofaanfpraak : enfermem^djch

voor hen ontdekte , v^ierden-Jegemeljk , en 'vertoornde

fch, endreigdenenfcholdendien ^oef. fie fy ^Jiand^^^

dat hen die part fpeelde. Maar eyndelyk't bedrog ont^

Ji ,eek Un lachtenfch by na te berfeu , datfefi
aard^gj^k
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ORAKELEN. "5
Tnisleyden bedrogen <waren, Sie hier een Buikfprekerfon^
der Duivel! Dochfart» acht ik otts geoorlofdfijn ?wch
eenH/fiorie, die feer aerdig en geejligis; en die ons by^

fonderlijk ter fake diend-, alhier utt Brod^em by te bren-
gen. Te Parijs uüoonde , terivijlik ditfchreef{dusfpreekt
hy infjn Sfle Boek der Mijcellanea ] enen Ludovicus
Brahaiititis , Kamerling zijnde van Koning Francifcus de
eerfie y die een uitflekend ( Engafiryrnuthus) Buikfpreker
lilas , en verivonderlijk nabootj'er van het [^gepretendeer-

de'] fienen en (preken der verftorvenett, Metdcfekonft
begaafd, quarn hyte beminnen een Dochter diejeerfchoon
enfeer Rijk, doch van haar Vader beroofdj ivas. Waarom
hy dan desfelfs Moeder y die ft'jneflrekengeenjjins kende y
quam befoeken : en by haar zijnde-, deflem van haar ver-
flofven Man , daar in hare tegenivoordigheidfodaniger
ivtjfe 7ia te bootfen^ als of de felve bevaly dat fyhaar
Dochter aan defe PerJoon , die feer vroom en feer rijk

*was , fou ten hwwelijkgeven : dat hyfeer (waarlijk in *t

Vagevuu rgepijnigdluierd , om dat hy dat aan denfelven,
die dit aloverlang aan hem verfocht had, hadgeweigerd,
doch dat hy alhaaf hier uit verlof fou werden , indienfy
aan hem haar Dochter quam te geven. Sy , goe Vrou, [op

dat ik t kort make) was terfondhaar Mangehoor]aam ;
en geeft aan hem haar Dochter ten huwelijk. Honder-
den vanfulkefoorte van bedriegeryen y door hem gepleegd-,

is V onnodig hier voort te brengen , doch kan ik defe, vol-
gendegeenjjins latente verhalen y ten fy ik van o?tacht^

faamheid wilde befchuldigd wcfin : namentlijk dat hy
gebrek vangeldhebbende j en vernemende datteLions,
eenfier rijke Lo7nbardier y genaamdCornutus , woonde,
hy daar heen rcy(de en hemging befoeken en voorgafdat
hy met hem, van enigefaken vangewicht, in U heyrnelijk,

te (preken had. Als hy nu wel van de felve ontfangen
was y begon hy eerfi voorafiets van de Religie tcJpreken^
engevolglijk vele redenen te voeren van de Duivelen,van

H
fpQ-
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11^ Verha7ideling van de

(poken *^ 'va7i depijwn e?i flraffen ^ van t ^^a^evnidT^ y

der Helle, Waar op hy dan midelïjk quam te fngeren de

(lem van defesCor?iuti , reeds een 'wijl verftorven^ Va-

der ! als -welke aan fijn Soon beval , dat hy eengrotefom-

me geldaan defen BrabantmJou beflellen , tot verlofftn-

gevan Slaven^ d'e by den lurk gevangen faten. Dat

hy nu reeds enigejaren de ftraffe des vunrs in 't Vage-

vuur geleden had : en dat hy in 't korte , ten fy dat

hy (
fijn Soon) hem hier in gehoorfaarr^de , ftond naar

de Helle en plaatfe der verdoemde zielen teverhuijen:

-w-ijlhyfchjèlfs -welkundig -was, dat hy Jeer «.^ootgoed

jnet vloeker y en ander feer 07irechtvan'dig bedrijf, ftch

had vergaderd. Cornutus tuas ten eerften over dit voor-

val byfonderlijk verfield : en verjocht eyndelijk aan de-

fen Brabantlus , dat het hem geliefde des andren daags

nveder te kowen : die ook vjeder keerde. Cornutus leid

hem daar op , quanffuis om een ivandeling te doen , op een

Heyde , verre van Huis > en Hof» en Bomen, en Heuve-

len, en Graften , afgefcheiden : iv'ijlhyfcb verbeelde dat

defeftem hem , of door een SoJder , offpleet van een muur»

ofdiergelijkbedrogentoeft^U ims voorgekomen. Waar-

om Brabantius > die merkte -waar op dit fag , met veel

treuriger en beweeglijker geluid, als oid te voren, jm-

geerd , dat de zielen der verftorvene Ouderen van Cornu-

tus hem by alle Heiligen obtefteerden , of bepworen ; en

daar verder by voegdenVgeen tot fijn [Brabantii] voor-

deel diende, Cornutus dit horende , en door joaanig

een Mirakel verfteldftaande ;
ennugeeyimeerderjuipi-

tie hebbende van U bedrog, dat daar onder ynochtjchut-

len : 'voornamentlijk -wijl hem het /elve geluid en jank

vcorquam , fo dikmaal en vjaar hy het had konnen bege-

ren ; teld I oooo goude Kronen aan Brabantins ,
om

Chriftene Slaven daar mede te verlojfen. Defeftchvein-

ft'nde, als ofhy daar mede 7iaar Venetië, en verder naar

Griekenlandrei/de , keerde -weder naar huis toe.
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haahbum , dat li^eynige maavdcfi na dk tijden voorval^
Cornutus {ivij/ aan hem^ alin''t korte dejegeMeFM
ivierdkundig gemaakt) nietfojeer door fpijt en droèfheid
om V verliefen van fijngeld ; als om defpot enJchimp, die
hy daarom van de Lyonoifèn. lijden moefti in een fhiare
jiekte viel ; en aljo uit deje v)ereldquam tefcheiden.
Op defe exempelen acht ik dat niet ongevoeg-

lijk konncn werden toegepaft de woorden fclft van
de leer geleerde Munferus^ reeds hier boven aenge-
roerd

, en die hy , en uit hem weder Clarius (gelijk
hy gewoonlijk doed) over'teerfte Koek van de
Propheet 547;zWaanrekenen : dat alle de Hebreeufche
Rabhij7icv daar in over een komen, dat hetgepretendeerde
dktvels'u)erkva7tVoorfegging, niet aiiders-was als arg^
hfiigheid,ydelheid, logen, en bedrog. Doch dat Over defe
plaats/} evenwelonder malkandren verfchillcn : -n-rjlW
zijn die menen dat aldat bedrijf(van de verfierde Samuel
enz,.) door bjl en konfl van '/ JVyfverJierdisgevüeejl ; als
vielke uit vry fekere gijjingen Saul dus bedrogen heeft,
daar andren vjanen dat dit een vjorachtig gejichtofver-
fdoijning is gev^eejl , en door Godes kracht en beflier uit-
ge-jjerkt: en 'waar door dit VrowicwenjlhJl'lfs ; {ivijlfe
buiten gev:oovte en verv:acbting fo -wonderlijke dingen
jag ) fenemaalwrfield zijnde, be^on lutdop te fchreeiven.
Maar R. D. Kiwchi [die fo feer vermaarde Rabbyn en
Covmenii.itor~] tegrvs der fodaniger gevoelen fprekende ,

cny naar '/ my toefchijnd, hertende, argumenteerdop deJe
ivijfi : tndienGodS.i' 'I 'f verwekt, om aan Sauld*
uitkomfl der fake te^.

^ ^ /. VP aarom heeft hy V doch
niet liever door dromen^ of doorVhropheteu, ofdoor'

t

Orakelder Priefteren, als door een endogende l\)veres of
JVaarfgfier geopenbaard}

j

Dar mijns achcens by fönder wel van Kimchi is
aanpx-merkr.

Ondertuirchen hebben by na alle d* Oud-
H 1 vaders
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11^ Verhandeling van de

vaders met malkanderen overhoop gelegen , over

dit fondcrling geval, en met feer grote ernft en

vver bedifputeerd , of dit antwoord enz. door

Godes Geeft en beftier , dan oft' door 's Duivels

overnatuurlijk bedrijf is gegeven en uitgcwracht.

En heeft daarom, buiten anderen, voornamentlijk

Leo AllatiM met ondcrfoeken , en wederleggen

van het ene, en defenderen van het andre gevoe-

len; (fonder de feer confiderabelc gevoelens , lo

der andre Rabbünen , als dat van Kimchi , in acht te

nemen, of ten minften te onderfoeken en te be-

proeven) een groot Boek gefchreven, eneynde-

liik geconcludeerd (tegens Or/^^»« en andren j dat

de DuivehmWis verfchenen , en de lelve heeft

aanzcfproken.

Doch acht ik dat vcrftandigen (uilen oprdelen,

dat, dat-eheledifpuit, het felvefucces heeft, met

dat over de 6%//^», of der felver gepretendeerde

Schriften, quanfluis noch in wefen zijnde-: waar

van, fo onder deOudvaderen {van welken Jupnus

en Klevtens beweren , datfe, door Godes Geeft, hebben

eeprophetecrd; Laaantius enandren,datle het door

Dui'vels ingeven %edz.2.nhebhen ) als andren , latere

Schrijvers (fo van voorgaande als dele Eeuwj het

felve difpuitgerefenis : daar nochtans by gevolg

onfer Verhandeling (acht ick) fal blijken , dat ook

dat bcftel niet anders als puur Menfchclij k verfier-

feliseeweeft. j

So nu iemand wil blyven beweren , dat het ge-

hele bedrijfvan dit Wijf, door extraordmare, t zy

Godes, 'tzy Duivels, kracht is uitgcwrachti die

mach vry , mijnent halven , alle de opmien, lo dei-

ouden als nieuwe Schrijvers, die hy in grooc getal

fal vinden, tot fijn voordeel nemen :
terwijl ik my,

aan 'c veelvuldig getal , fodaniger getuigenito,
gC i>



ORAKELEN. II j

geenffins ftore : en my een verftandig en opreciic
oor- ofüogtiiige , of'eenvoudige fm, van de woor-
den der H. Schriftuur, voor ot tegen die, vanv.y
meerder gewicht blijft, als alle redeneringen van
honderden , die op lofle onderftelling , fonder ge-
noegfaam onderfoek, het tegendeel beweren.
Maar doch fal licht iemand denken L.Calius

Rodtginus vtvkh^rd wel ernftelijk, nevens andren
in oneindig getal , een oog- en oor-getuige van
luik een Engafirymytha ofBuikjpreekjicr door 'sDui-

'i veis konft , gewee'ft te zijn ; naar dien hy
f cap. x.

Lib. VIII. Leéiionum Antiquaruvi)o^ volgende wij-
fe daar van 1'preekt : Ik getuige dat te defer dage ja
felfs noch teriviji ik ditjchrijf^ in wijn Vaderland^ een
Vroutje is ge'weeft van Jlechte afkomjl , en Jacoba ge-
naamdiüt^ -welkers huik^dat dejiem van een onreyneGeeji
voortquam , ivelfeer kleyndeljjkj maar evenwel , als
hy viilde

y gearticuleerd en lael om te verf:aan, ik fel^
ve hebgehoord:, cn nevensmy ontall'ijke andre Menfchen j
Ttiet alleen te Rodigii-i maar ook by na doorgeheelItalië.
Terwijl dikmaalde Groten begerig naar voor-kennis van
toekomende faken haar by hen ontboden ; enfuur naakt
en bloot , op dat ''er alfogeen bedrog mocht onderfchuileny
wilden vijiteren-, en dan horen. De naam van de Duivel
was Cincijmatulus [gelijk de verjierde Duivel vanfeker
Vroumenfch Lena genaamd , en welks Hifiorie, voor
weynigjaren tijds hier te Landegebeurd y itoch beneden

faltepas komen , door haar Maatje L,iefgenaamdwiei d\
Want met defe naam vermaakt zijnde^ g^fhy ^ nue7t

dan, antwoord y des gevergd zijnde. Indien men hetn

van voorledene of tegenwoordigefahn quam te vragen y

diefelfsJeer onbekenden verborgen waren ,gafhy mmig-
maalverwonderlijke antwoorden. Doch indiennien hem
*van toekomende dingen endervraagde y was hy altijdby-

fonder leugenachtig. Waarom hyookfomtijdsfijne onkun-

H 3 dc
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n9i Verhattdermg i-an de

de ontdekte, door het geven van een onfckergemurmely

ofeerder onverjlaanhaar gepoep

.

Aan cie oprccluighcid van defc CalmsRodizfnwt

wil ik gccnninstwijtfden, veel min die verdacht

maken byandren.

Waarom ik dan gaerne geloven wil , dat liy , cu

ontelbare nevens hem , fodanig een teder gcliud

uit dat Vrouwmens heeft horen voort komen : ook

dat die rtem Ibmtijds verwonderlijke dingen (ten

minftcn verwonderlijk voor die met lichtgelovig-

heit en rupcrflitic belet waren) quam te leggen,

over laken die ofgcpalïeerd , of noch tegenwoor-

dia, waren: ook daar nochby (tot meerder vol-

doening) datfc van toekomende faken willende

v<>orfeggen , altijd fecr leugenachtig wierd bevon^

den - otgcenvcrlbanbaar antwoord gaf. yVlaarof

ditnudoor't Vroumcnsfclfs, en die haer hier in

behulpcUjk waren, gcpradifcerd cntcwerckge-

fteld , fy j dan of foo een Duivel Cincmnatulm liilkJ

bedreef, is het gene hier Ibad tconderioekcn.

Indien 't de D«/W felfs was:, die dic bedreef,

is't waarlijk wel een botte en domme D//m'/ge-

weell; en die fijne Duivel-konften noch gans met

wel geleerd had. Om dat hy wel lomtijds ,
en met

altijd , kon weten en fprcken van voorledenc

,

en (ten opllchte van tijd) tegenwoordige laken :

doch ontrent het toekomende, fo onkundig was,

dat hv altijd niet dan grote leugenen voortbracht:

en daar bv dikmaal noch bottehjk fijne eigene on-

kunde te kennen gaf: Waarom hy daji ook veel

verfcandigcr had gedaan fich geheellijk met -vöor-

fc/v^niettebemoeyen.

Maar dat dit Vrouwmens , fonder fulke botte

en domme Duivels hulp, door fich fclfs, otook

dpor behulp cn hcymclijk bcftel van andren men-
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ORAKELEN. iic)

fchen, (naardemaal fiilke parten by na noid/ondcr
heymelijke cominunicatie en behulp , van andreii

werden tewerk geiteld ) vele dingen konuiivir-

fchen^ en aan de wereld bekend maken , diefeer

onbekend ofbedekt , voor jan Alleman y waren
;

en die door haar geopenbaard zijnde , verwonde-
ring en verbaafdheit verwekten , lo in diegenen,
die kundig y

Ibdaniger laken waren , als die de 1'el-

ven daar door quamen te wetens (lil^acht ik,uit het
gevoelg mijner Verhandeling komen te blijken:

als ik toon door wat al middelen , wegen y en Per-
fbnen.dufdanigeComoedien gcfpeeld konden wer-
den y en waarhjk gel'pceld /i)n.

Geheel geen wonder wart ook,dat ditVroumens
fo bot y en ongelukkig in 't voorJcgge7i wds : meer
wontkr^ datle evenwel noch dorll voorfeggen :

maar ^t^llergrootrte> dat lieden, die anders niet

ongeleerdofonverrtandig waren , fulks ondervin-
dende y nochtans konden geloven , dat dit door
Duivels bedri) fgelchiede.

Want wat aangaande die ftem diefe alfo, fchoon
geheel en naakt uitgekleed , quam voort te brcji-

gen ; daar over fullen fich geenffins verwonderen
,

alle die genen die ioiA?nflcrcla?n,toiB/!arlcm en an -

dre plaatfen meer, (by onr(; tijd) door welbekende
Lieden, dufdanige parten hebben ficn fpelen , uit

boerteryen, om defcn te verbafcn , enandrentc
vermaken : wannecrre,namcntli)k, in een nevens-
ftaande vertrek getreden

, aldaar, puurlijk alleen

7:ijnde, door verandering van rtcin en/,twee a drie

vcrfcheidene Perfonen deden fprcken
, kyven

,

vechten, fcheyden, pays maken en/.

Waar om niet alleen de onkundigen over 't Mi-
rakel defer kunft en bedrochj maar ook felfsde

kundigen , over de byfondere aardigheid
, byfon-

derlijk verfet cn verwonderd ftondcn.
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Ik fal hier byvoegen ( om mijne , en mijner

vrienden oor- en oog-getuigenis ,
tegcns die van

CAms Kodiginus te Hellen) 't geen ik in de voorlede-

neSomer (des jaars itfSO te mijnen huife , meer

als eenmaal (nevens vele goede vrienden en beken-

den) ervaren heb : en te hunnen huife , alhier tot

Haerlern , noch verfchcydene feer eerlijke lieden

,

nevens 't gefelfchap daar toe geroepen. Buiten

dat tot Amfterdam, die faak vry,reer wel bekend is.

Barbertje Jacobs , oude Vrou van (toen ter

tijd) 73 jaren, cn -wonende in 't oude FrouweTt-huis

tot AmBerdam , (alwaar fy die kunsjes gew end is te

fpelen j om goede vrienden vermaak aan te doen i

alfle iemand, daar niet van wetende, by haar bren-

gen) quam herwaards over , om fich felfs te verma-

ken > goede vrienden te befoeken , en met enen

ook, 't geen enigen in hare eigene huifing gehoord

en gefien hadden , tot der felver en andren ver-

wondring en vermaak, te vertonen.

Defe dan, naar de bedftede tredende , van enige

groter ofkleender Vertrek, en een der bed-gordij-

nen in de hand nemende ; fprak (fo na m tegen-

woordigheid van vele toehoorders en toefienders

,

dat enigen der felven haar als tegens 't lichaam

aandrongen )
quanlïïiis tegens eenen op dat bed

leggende Jocbim : vraagde en hervraagde, ant-

wborde enz. met fuik een kunft en gratie : (en fon-

der enige de minfte force van het lichaam, voor fo

veel door de felfs naall by ftaanden , kon gemerkt

werden) dat yder een, die niet, al voren t'enemaal

verfekerd was , van dat het maar fimpele kunft dier

Vrouw was , op het alderhoogfte en dierfte foude

geaffirmeerd hebben , dat 'er waarlijk een Mans-

perfoon , tegen wien fy fprak , op het bedde lag j

en die haar met lacchen , met praten , met fmgen,

mee
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met fchreyen , enz. weder antwoorde. Wijl dit
in haar 5 met fobylbndrefnedigheid toeging j dat
fy naaulijks (la menigmaal gehecllijk niet) het
hoofd acheer de gordijn ftak: en 't elkemaal (wan-
neer maai-J) , en rtiet Jochi7n , pretendeerde te (pre-
ken) haar hoofd,cn aangelicht, naar ons wende, en
ons toe lachte en knikre: als lelfs over deles^a-
chims praat verwonderd , ofom der felver boertig-
heid lacchende.

Ondertuiïchen vertelde Jochim fijn vryeryen, en
diergelijke praatjes meer: cn wift ook fo te fpre-
ken van het voorledene

, tegenwoordige , en felfs
toekomende wedervaren van Vryers en Vryfters

,

die tegenwoordig zijnde, daar van niet wiften , en
dat defe Barbertje , daar van door een ander , al vo-
ren was heymelijk onderricht j dat fy dit werk
voor pure Toverye en Duivels-kunft aan fagen.

Terwijl ik noch van defe Vrouw fpreek kan, ik
ook niet wel voor by gaan het Orakelvan Baalfi-
hub^ God vanEkron; van welk 2Cor. i. v. 2, en g.
werd gewag gemaakt j en naar welk Achaftas fond*
om te horen de goede of quade uitkomll fijner
krankheid. Als waar uit lichtelijk enig Argument
kon werden geformeerd : dat by fommigen wel
van byfondre nadruk fcheen.
Doch wat befchrijving hebbenwe van het felve?

gehcelhjk geenc. Alleenlijk bhjkr , ^ai Achauas,
en eniee andren (die hem dit hadden in 't hoofd
gebracht) door Heydenfchc fuperllitie ingenomen,
van opinie waren , dat het gene daar bedreven
wierd , uit Goddelijke , en alfo overnatuurhjke

,

bewerking quam. Doch blijkt geenfllns uit de h!
Schriftuur, dat hier iets overnatuurhjks plaats had.*

Bj^fonderlijk ftaat ook hierom te letten op het
onderfchcid , dat 'er te maken is, tuffchcn, de

H 5 ver-
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" Verhandelïgtngvande

verdichte , en overfulksonwarachtige ^Godf[yraken

der Heydenen, en dewaarachtige Orakelen,on^ van

God déHeere felfs, door fijne H. Propheten, fo

des Ouden Teibiments , als die van 't Nieuwe ^ en

daar in die, fo door Godes Sone felfs (
die het Af-r

fchi)nfel fijner Heerlijkheit , en het uitgedrucktc

beeld lijnerfelf-llandigheidis, enz.) als door fijne

Heylige Apoftelen ofGefanten , om door de gant-

fche wereld te verkondigen fijn H. Evangelmm ,

cn, alleen Zaligmakende Gelovei, zijn geveven :

die , ten opfichte des O. Teft. van alle Joden eea-

ftemmiglijk werden aangenomen : en ten opfichte

van het Oude en 't Nieuwe te famen , van alle

Chrirtenen, van wat fedefy mogen zijn. Wijlfc

noch uit verborgene holen en fpelonken , daar toe

ten dele door natuur, ten dele of gcheellijk door

lofe vindingen en konften toebercyd j noch

met fuik een lofe dubbelfinnigheid wierden gege-

ten i dat men die geenlfins , als naar de verre mee-

llendeel ingebeelde , en geenlfiins waarlijke uyt-

gangcn , ofgevolgen ,
quam te expliceren , ofuit

te leggen : maar in *t openbaar , ofaan Koningen

en Vorftcn enz. ofook op llraten en wegen j enm
de tegenwoordigheit van grote vergaderingen , en

t' famenvloeying vart Menfchen j als ten i.i"tde

exempelen der Befetenen, ofder felver getuigniffen

van Chritto en fijne A^ofelen blijkt, fo op vele andre

plaatfen ,
alsfpecialijk Adl. lö. v !ƒ. [alwaar die

fonee Dienftmaagd hen (Apojlelen) dagelijks ekraze

léioufa uitfchrewend riep en feide, &c. j.,en ten 2 mt

de opentlijke getuignilTen Chrifii en fijne n.Apofie-

^«i door waarlijke Goddelijke MiraKelen (voor

het oo<ve van ydereen uitgewerkt) beveftigd.

Waar door, en 's Duivels konften openlijkWe-

ken : en de Goddelijke Miracukelen, in tegendeel

i

I
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ORAKELEK 115

iielderlijk quamen uit te lichten 3 en fy daar door
den , of niet al te bolcn , of niet al te dommea

,

of niet al te fuperftitieiifen
, (ofdie met alle defeii

gebreken, ofenigen der felver, te gelijk befet wa-
ren) fcer krachtigli)k quamen te overtuigen , daf
dat iverk uitGode'uiaSy als Act. 2. v. 2. enz. uitlle-

kender wijfe blijkt.

In tegendeel wierden de Orakelen , ofgepreten-
AcGodfprakejtderHeydencn^ gegeven uit verborge-
ne holen en Ipelonkcn

j (als reeds gemeld is, en ge-
volglijk fecr kiaarlijk, nevens 'c ander Papen be-
drog cn fpel, fal werden amgcwefen.) En gelijk

ahfe door feer geïnterrellcerderen , en derhaTven ,

met redenen ten hoogft verdaciite Perfonen wier-
den gegeven of quiimifuis ovefgeleverd ; en feer

vele konsjens en vuiligheden der fèlver onder de
handj door de min fuperftitieufen wierden ont-
dekt, enz. waren 'er fcer vele Menfchen, ja gehele
feóten van Philofophen , (die ook geenflins van de
minfte kennis oordeel , en gefach , en gevolg , wa-
ren ) die aan defe ( by hen geoordeelde > bedrie-

gcr)'en genig het minfte geloof gaven : maar die

al waar 't enigfins pas gaf, die opcntlijk befpreeu-

den en befchimpten.

Dit betuigd onsfcer uitdrukkelijk de Kerkelij-

ke Hiftorie fchrijvcr Eufeb'm ( die anders de voor-
naamfte beweerderis , onder de oude Chriftcnen,

en uit welken voornamcntlijk alle de lateren dat
gevolglijk beweren ) in fijn vieide Boek van de
Voorhcreyding rot het Kvangelium. Waarom ik des

felfs woorden alhier fal by brengen j En wa-
3 > ren 'er waarlijk onder de Grieken^ ielfs gehele eii

j , feer vermaarde feden der Philolophcn , die dit

y ,
gevoelen [dat namentlijk van al uat werk noch

3 , Goden 5 noch Duivelen, ooriakcn waren 5 maar
dac
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Verhandeling van de

, het fchelms bedroch en kunsjes van bedricg-

^\ gelijke Menfchen : want op defe wijle had hy
'

' hch felfs even voor defe woorden nitgedrukt ]

'

\
verdedigden j de Ariflotelici namentlijk , en ge-

'

' volglijk^alle de Peripatefici , de Cynici, en de Epu-
'

cfireen. Over welken ik my ten hooglle verwon-
'

'

dere , hoefe van de wieg afin de feden der Gr;>-

/te» zijnde opgevoed, en van hunne Ouderen

onderwefen /dat fy, van welken wy nu fpreken.

Goden 7A}n; fich daar aan geenflins hebben blij-

ven vergapen : maar met kracht en geweld

,

, van dieVo vermaarde , en met fo groten yver

,

'
by na van yder een befochte Orakel-plaatfen ,

'
' krachtiglijk bewefen hebben; datle geheel niets

l ] voortbrachten ,Klat warachtig was [ofwaarlijk

[
l fo allTe voorfeiden] en betoond datfe t' enemaal

onnut i ja feerfchadelijk waren.

Elders feid hy ( hoewel in vergroting naar alle

waarfchijnelijkheid hy 't woord van looooden

in 't Grieks gebruikt )
dat'erby duifenden zijngevjeefi

die tegefis de Orakelen bebbengefihreveny en de ydelheid

derfehenveelvoudiglijk hebben
betoond. En geenlfins

te vergeefs (fo alsuithetgevolgmijner Verhan-

deling) verder lal blijken ; als ook uit het gene fo

even voor de nu, uit hem Eufebius^ vertaalde woor-

den werd voortgebracht , en van byfondre kracht

en nadruk ontrent defe ftoffe behoord te zijn.Sijne

woorden zijn [naar de Argumenten genomen van

hunne veelvuldige kunsjens en bedriegeryen , en

verlaten hunner eigene Orakel-plaatfen , by brand

en vyandlijke verwoelling j at waar nochtans hun-

ne macht en voorforg , tot behoudenis ,
byfonder-

lijk van node was : om alfoo hunne gepretendeer-

de Goddelijkheid , cn d' achtbaarheid, daar op ge-

fundeerd,dochwel te behouden] , , Indien iemand

, , hier noch dit enigefnu volgende)byvoegd,fal
hy

3j lien
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ORAKELEN, 11^
•y j fien dat dit een der allerkrachtigfteArgumenten
3 5 is j dat namcntlijk , vry velen , dier gener, die nu

quanfluis,met Godeen Goddelijke bewegingen
5 , vervult waren,cn de allervoornaamfte verklaar-

^, ders der heilige verborgentheden , en vry vele

3 j Theologanten en Propheten onder hen lieden

,

niet alleenlijk by oude tijden; maar ook nog on-
,5 langs en by onfe tijd , Mannen om hunne God-
5 , deiijke wijsheid byfondcrlijkgeroemd,door pij-

niging gedwongen voor de Room (chcRichtcr-
, , jfl:oclen,hebben verklaard,dat dat bcdrog,gehccl

, , en al, door Menichelijke lill: en konft was geoef-

5 5 fend cn uitgevoerd.
[
Mamcntiijk ontrent het

Orakel \.-in yup/ter P/p//juSy dat (als hy Eu/cl?iffs uit

3 de cap.van *t achile boek fijner Kerkelijke Hifto-
rien verhaald ) onder de Regering van Maxtminus
ontrent jio jaren naar Chrifti geboorte j door
Iheotecnus te Antiochie loollijk was gefabriceerd :

en wiens Tempcl,ten tijde van Juliaande Apofiaat^
noch in ftand zijnde, door de felve (naar fijne eige-
ne getuigenis ) fuperflitieuslijk wierd belbcht.

]
5 En beleden hebben , dat alle de Guicheleryen

,

daar ontrent gepleegd , door menfchelijke
,j konft waren verfierd , en te werk gefteld. Die
5 5 daar by ook alle de verfcheidene manieren van
, , dien toe ftei , en alle de verfcheidene wijfen van

handelen, ontrent die quade konften en pradii-
ken gepleegd , felfs met hunne eigene handen
hebben in Gefchrift gcfteld , en verklaard.

_ Waar doorfe ook, om hun fchelms en perni-
5 , cieus bedrog, hunne rechtvaerdige ftraffe lijden-

, , de , metter daad felfs alfo beveftigden
, de

, , waarheid van het gene by hen beleden was.
, , En moogtge vryelijk geloven , dat dit geen lie-

3 , den zijn geweeft van den gemcnen hoop , en
onbekend , en ongeacht : maar dat eni^e' on-

der

3 5

5 ^

5 ->
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ii6 Verhandclng van de

, , der hen waren , die die verwonderlijke Philo
'

' fophie omhelsden ; en uit het getal dier gener

,

, , die met de Philolophifche fobere Mantel bc-

\ \ kleed, en met opgellagene wenk-brawen , om

\ \ her-wandelen: and'render ontdekten uit het

\\ getal der Magiftrature van Antiochie: en wel

die genen, die't meefte geglorieerd hebben,

over de linaatheden ons in de vervolgingen aan-

\ [ gedaan. En kennen wy ook dien Philofoop te

gelijk, cn Propheet ; die diergelijke ftrafFcn,

, , en om de felvc laken , te Mileten geleden heeft.

Dat om fulke, en diergelijke redenen de verftan-

dige Hey'denen, met de Or^^e/<?« hebben gcfpot

,

feid Eufebius geenHins tevergeefs * als ook uit de

voorbeelden van Cicero , Strabo , OEvomaus , en

and'ren , blijkt, 't Sal my Evenwel genoegzijn

,

hier alleenlijk Ckero en Strabo by te brengen ( ter-

wijl ik de gciuigenilïcn van and'ren tot een and re

plaats fpare: waar ontrent die ons noch lullen te

pas komen) van welken d'eerfte. Cicero, \x\Jijn

fweede Boek i'ande Voorfeggingen', waar in hy, op

de voorgevingen der bcvveerdcrs van de Orakelen >

antwoord; Maar velen hebben de waarheid ge-

5, propherceid, als (ergens by Ennius) Cajfandra

^^leidc: Jamque Mart Mag7W . . , .
EndclelvC

,5 een weinig daar na:

Eheu Vidcte

Dwingd gy my dan, dat ik fabulen moet gc-

loven ? daar ook, hoe groot een vermakelijk-

5, heid 2.y niogen verwekken ; en daar by door

uitgekipte woorden , lentenfitjes , dichmaat,

„en'tgelang [ ofgevalliguitlpreken] derlelver

> , werden geholpen : wy evenwel aan de lelven

genige achting, ofauthoriteit fchuldigh zijn;

of verplicht geloof te geven, aan dingen die
' ver-
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O R A K E L E "7
verfierd zijn ? En acht ik daarom ook darmen
noch d' ent* , of d' and're , ik weer niet welke,
Publkus-, noch de Profhetenvan Mars , noch de
duillcre en diej) verlcholene Orakel-plaatfenr^an
ApoUo> geloven moet : als welker antwoorden

,

ten dele openrlijk vedïcrd , ten dele Jichtvaer-
diglijk en onbedachtelijk uirgerabbeld , noid
van iemand van , maar middelmatig, vcrftand,
ik laat ftaan van recht-vcrftandigcn , voor op-
recht zijn aangenomen.

Maar, iuk gy ièggen, die Galey^roeyer in de
Scheeps-vloot van C <

, heeft hy niet voor-
leid die faken die g<- vijj-d-zijn ? ja, die heeft
voorfeid, die dingen die wy alle ook vreefden
dat gebeuren fouden. Want wy hoorden dat dc
Legers inTheJJaüa dicht in malkandcrs o^elichc
lagen. En fchecn ons het Leger vnn C^^r veel
meerder moed en ftoucheid te hebben ; als het
welk ijjn eygen Vaderland den Oorlog aange-
daan luid; <;n meerder kracht en nadruk; om
dat het gchecliijk uit ouuc Soldaten beftond.
t-n wafi'er niemand onder ons , of hy vreefde de
gevallen van den Oorlog : maar ibdaniger wijCe
als pait aan lieden vaneen ftand va fti» gemoed;
dat IS, met Ibdaniger wijle , dar ydcr cén dat kon
bemerken.
* < Maa r wat wonder wnIK , ; ^ , tJoor
de grootheid van Ichrik t \\x vry veel
tijds gebeurd, rn lijne ihmd

- n- . ,
- en lijn

ycrltand
, daar en deel geheel ijcii lelfs ontvallen

is } maar en by Godcn,Vn l)y Menfchen,(>elwecr
iku te roggen, wat doch meerder waarfchijn-
lijk is ; djt wel een oiifmnig llocyn-, maar niemand
uit ons, dietoen daar tegenwoordig waren; na,
mcndijk^/rfn/wCV/o, V^rro, en Co^ojim l"ells-,

dc'
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<c

5 *

3 >

J J

5>

3 3

^}

j3

* 3

33

9 y

de befluiten der onfterfFelrjkeGo^» kon door-

gronden ? Maar nu koom ik tot u

,

O Beyltge ApoUo , dte de fekere Navel des aardrijks

befii ! ^ ^ ^ -

Van'waarookeerfter^khetfuperfiitiens, en ffraf, en

'wreedgeluid is opgeborften,

< < Want Chryftppus heett een groot boek vervuld

met uwe Orakelen , ten delen geheellij k vals,

mijns oordeels; ten delewarachtigpuurlijkby

ceval j ten dele fo dubbelfmnig (of te buigen

fo men wil) en duifter , dat de Uitlegger noch

uitlegging van node heeft', en de antwoord der

Godlpraak weder naar een andre Godlpraak

diend verfonden te werden [om allo verklarmg

daar van te krijgen] ten dele twijffellachtige , en

welker oplofling en verklaring men vandede

Z.o«« diend tc halen ^-

Want als die Godlpraak is gegeven aan de al-

lerrijkfte Koning van Afia-^

«

c

CR.ESUS OVER DE Vloed Halys trekken^

DE , SAL EEN MACHTIG RiJCK TE GRONDEN

BRENGEN j

- Heeft hy daar uit gedacht de macht fijner

Vyanden te vernietigen, en heeft integendeel

fich felfs t' ondergebracht. Maar doch welk van

beiden mocht geichied zijn,blee; t OrMcvtn-

wel warachtig. Maar waarom foud ik doch ge-

loven, dat ditOr^)^f/oid aan Cr^M gegeven IS?

Of waarom Ibud ik het feggen van Herodotus

meer warachtig houden , als dat van Ennm }

Heeft dan hy [Herodom-] minder bequaamheid

cehad om sznCr^us te veriieren, 'tgeen Lde

Foèt] £»»iw van P/rr/:?w heeft veriicrd i
Want

5 >

55

5>

^>

5 >

35

35

3 y

33

»3
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ORAKELEN, 11^

wie is 'er doch die geloofd, dat door 't Orakel
3 , van Apol/o aan Vyrrhus oid geantwoor d is ^

Ajo TE ^AciDA Romanos vincere posse.

[Een dubbelfinnigheid die , in onfe Taal niet
wel over te brengen, te kennen geefd , dat fo wel
dtRomeynen^hPyrrhM -y fo vftXPyrrhus als de Ro-
meynen, kon winnen.] Want voor ^^^AfoUo
5 , heeft noid Larijn gefproken : verder is dit Ora-

kei -antwoord t' eneinaal onbekend aan de
i , Grieken. Noch daar en boven had Apo//o , al
, , voor de tijd van Pyrr^w.ophehouden fijne God-
, , fpraken in veerfTen ofdichtmaat te geven.

1 en laatfte Jchoan altijdhetgejiacht der hadden ^
vaar'tgetuigenis vanEn?iius is bot 3 dotnen fotgeiueefi,
{Bellifotentesjuvt Magi quam fapientipotentes . . . )
, ,

foudenfe hier evenwel de dubbelfinnigheid van
, ,

't Veers
, Vincere te Romanos hebben konncn ver-

5 ,
ftaan. Want door die dubbelfinnigheid , waar
door Crf/if/ bedrogen wierd; door die had felfs

, y Chryfppus konnen bedrogen werden i daar door
, ,

dele geen onnoofele Epicurus had mifleid ee-
worden. ^

Met welke laatfte woorden , als klaarlijk te vat-
ten is, hy ^znChryfippus , en des felfs navolgers,
(geflagene vyanden van Epicurus) een vry fchimpi-
ge ftreek en fteek

, geqft.
^

Verder ftaat ontrent defe woorden van Cicero
aan te merken

, ten i. *r geen hy van Cajfandra bv-
haald

: waar uit wy fien, dat, indien nietordi-
naarhjk

, ten minften ook veeltijds
, è.tArgumen-^

ten i en bewijfen voor de Orakelen , en de waerheid
en auaoriteit der felver, uit de Roeten wierden
haaW. Waarom ook Cicero yry aardiglijk de fel-

i ven
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jp Verhandeling van de

ven befchimpt. Want waarom fullenwe niet alfo

warachtig houden '/ Orakel-antnvoord , dat, door

Sopho^Ies cn andre Poëten ( Ichoon vry feer van

malkanderen vcrichillende ) aan Layus Labdaks

Soon,de Vader van OEdipus (die, ofhy , offijn Va-

der oid in de Wereld zijn geweeft, van niemand

foukoiinenbewefcn werden, veel minder van de

Sphynx , en andrcn daar aan vaft zijnde , en dierge-

lijke Poëtifchc fotternyen )
gepretendeerd werd

gegeven te zijn. 2. 't Geen hy getuigd , niet al-

leenlijk van dc fchrandre, maar ook felfs maar

middelmatigcverftanden, van fijne tijd : dade,

namcntlijk, door fodanigen noidzijn gclootd en

aangenomen. Doch dic, en de relt fijner gevolg

yx]k^ Argt^Me»ten , fal acht ik, deLeler, allowcJ

uithemlclfs, als uit mijne verklaring ,
begrypcn.

Waar om ik dan overga tot SirahoAic onder ^ugu-

ius hnJik-rius hcerfching geleefd heeft cn gclchrc-

ven Welke , in 't 16. Bock fijner Land-bcfchrij-

vinscn, aldus fprcekt : , , De Ouden hadden waar-

lijk de Goddelijke antwoorden in groter waer-
' '

de : cn reyfdenfe daarom in menichte naar dc
'

' OrakeZ-f/aatfeft, om daar raad te vragen ; en lic-
'

'

pen veelvuldig «laar Dodoone , om Jupijns Orakel,
'

'

uit den hogen eyk te horen j als welks raad ly

] toen meellendcel gebruikten. Andren reyfden

naar Delphos ; als die ,
^uam vragen offijn Vonde-

\\ Ungnoch leefde. [Namentlijk L-«>0 daarjijnSoon

\ \ felfs ook (juatn naar Delphos toe te trekken i
opd^t

, y dees Godfpraak hem fjtte Oudren mocht ontdekken.

\ , Soo ookitf/»ox j die om driemaal drie jaar de

God 7»/)//fy ging horen. Dat is, dat hv alle ne-

\

'

gen jaren (naar fUto feid) in de Spelonk van

Jupiter nederdaalde j en van hem des leUs üc-

boden ontfing , ca aan de Menlchcn over-

bracht.
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ORAKELEN.
,jj

bracht. Op de felre wijfe handelde JLvr/^^w*
, ,

die hem daar in navolgde. Want dikmaals van
, ,

huis reyiende ging hy vragen
, (N. B.) naar 'c

icheen van dePy/^w, wat hy aan deW^,
.«.«/m diende te gebieden, Hoe warachtig nu

.
,
dele Hiftonen zjjn , bedifputeer ik niet - ten

,
,
ininflen wierdenfe by de Menfchen geloofd , en

,5 voor goed , en voor warachtig gekeurd. Endaarom waren de Fc;^>r/?f^^x ook in fulkereere
en achting, dat menfe Iblfs de beftierinj; van

,
,
Koninkrijken waerdig achte ; als welken aan
ons dc bevelen en vermaningen der Goden, fowel naar hunne dood, als noch Icvendeovcr-
brachten. Gelijk rerf/7/i
^an ivien dat Proferpij„hadnaarfijn doodgegeven,
Alleen maar

tij, te zijn , terivijldat d'andre bleven.
Maarydclefchimmen,
>-> Sodanigeenisgeweeft^w/Wtf/^; ookTrö-

,
^.fhomusy en Orpheus, en Mufeus j en by de Geten

A
,
van ouds Zamorxis de Pythagorifi ; en by onfe tijd

f,, Dtkaneus. die te Byrehifta fijne Orakelen voort-
, ,

brengd i ook by de Bojporanen Achaicarus
; by de

L
,
InManen dz Gymnofophiflen

5 by de P.rW« de
,

-^^agi
, en die Necyomant^i

[ of Voorfeggers door
\ topvjekken en vragen der verjforvenen

] wcvdcn
genaamd,- cn Hydromantki

\ of dèemet in't v^ater
f^Jijken enz. frrfr-.deerdcn te voorfeggen 1 bv de

T-' ^4i Z ""ri r "} ^on^eynend^liefru.
c „ PMhe Harufpsces,W Voorfeggers u:t de ingelanden

der dieren. 1 Sodanig een wasook en des
relfsSuccelToreni Jie fchoon, van geen quade
bcginflelen, cyndelijk daar van zijfi komen t^

3^ ontaarden. '

K^J^nd^kZamolxismmaneus, fpreekt hy ook
"jn levende Boek, opdefe wijfe; Men ver-f

,,tcl4
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. Verhandeling van de

teld dat uit de G^f^» eencn Zamolxis, een dienft-

knecht van ?ythagoras is geweell : van welke

hy enige dingen, de loop des Hemels rakende,

'
geleeA hacfdei ook enigen ^^n dc uSg^ptaren,

'
terwijl hy omherfwervende , .daar heen was

'
geraakt. Dat van ddcZamolxu , weder in fijn

'
, Vaderland gekomen zijnde , fo de groten als de

,

kienen ( fo wel de voornamenfte Lieden , als c

gemeeneVolk) groot werk maakten j terwijl

'
Ry aan hen Voorfeggingen uit de Tekenen en

'
' loop des Hemels maakte. En dat hy eindelijk

den Koning had fo weten te bewegen, dat die

'
hem een Medegenoot van 't Rijk maakte; als

/, bequaam 7.ijnde om (quanffuis) de wille der Go-

den (den Volke) te verkondigen. Dat hydaar-
" omin'tcerftetotPriefter gemaakt '/.ijnde van

dien God, diebydeG^/^meeftgeeerdwierdi
' '

en een fteen- en rotsachtige plaatsten ontoegan-

kcliik voor andren , tot fijne woonplaats ne-

mende, aldaar fijn verblijf kield^ en feerfel-

den met andre Menfchen , buiten denKonirrg
'
' en des felfs Dienaers, enige gemeenfchap hield.

"
Vat de Koning het hier in met hemt famenjtondy

"
Rende dat fijne Onderdanen hemjveel beter gehoor-

'''W^rwijlhy hem (quanfluis) fijne bevelen
' '

door den Raad en toeftemming der Goden ver-

"
kondigde. En duurd defe wijfè van doen tot

noch op defenhedigen tijd; altijd iemand wer-

^'
dende gevonden tot fuik bedrijf i en die aan

"
den Kowng tot ^adsman verftrekkende ,

b)f t

" Volk rals) voor God gehouden, en genaamd,

wierd.^ En hieldenfe^ dit Gebergte heihg en

' ' noemden 't ook fo. Daar anders des fe fs naam,

eenTndefelve, met de daar voor by vloeyende

^'
RWierwas. En had , terwijl B^r.^e/?^^ overdc

' > Ge»

...,1
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I

C?f/tf» regeerde ftegens welke onfe vergode C^-
„y^r fijne krijgs-ruftinge tocftelde) D/Ww die
3» achting en ee re.

Van dusdanig een foorte was die MaricutjV3in wel-
VeTacitus in (ijn 2de Boek der Hiftorien verhaald:
en IS geenflins te twijfïelen , ofop vele andre plaat-
fenisdiergehjkbedroggepleegd: als de exempe-
len van N««z<? Pow/»///»^ , met lijne Godinne ^ge~
ria; Scipio Africanus , met fijne Jupiter Capitolii^ i
Sytta met iijn uit de Tempel van Delphos genomen
kleen beeldeke van ApoUo, Sertorm met fijne 'witte
hinde, en andren meer , ons overvloediglijk to-
nen:

't Geen Straho 'er van Mofes byvoegd moeten wy
C die van des {t\h Goddelijke genade , geeft , en in-
Tpiratie, verfekerd zijn) houden als van een Hei-
den gefeid, noch ontroofd van dat Licht , daar Go-
de ons met begunftigd heeft:. Die evenwel anders
fo feer loffelijke getuigniflen van de fèlve Mofes
cn fijne Leeregeefd, als genig Heiden oid, mijns
wetensj gedaan heeft j en die waerdig zijn , by hem
lelft, gelefen te werden.

Dat 'er ook geen Chriftenen hebben ontbro-
ken , die dit werk maar alleenlijk voor bedrog heb-
ben aangefien, blijkt niet duifterlijk uit Eufehm(die
anders de voornaam fte Voor-vechter is van dat ge-
voelen , dat d* Orakelen door *s Duivels overnatuur-
lijk bedrog zijn gepradifeerd en verkondigd; en
klaarlijk uit CUmens Alexandrinus en Origenes : Van
welken d'eerfte aldus fpreekt: , , Vertel vry aan
j> ons ook van dconn\jteOrakelen,cn van een andre
, j foort van Voorfegging ofeerder dolligheit en fot-
,> tcrnye; van ApolIoClarm, van de ?ythim, van
, , de Didymatw',wzn Amphtaraus en van Amphilochus.
>) Voeg hier nochby, indien gy wild , d'Uüleg^

^ 3 gers

r
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f P'erhandelijtg van dê

> ) S,^^
'Verklaarders over V verfchijfte» van tDOndèr-

> 5 teken (
Monfters enz.) En daar by ook de fo onhei-

> , lige Droombedieders. Stel op de felve Reeks , ne-

vens dc Apollo Pphmy die Voorfeggers , die«//

> , meel en uit garft Prepheteren ; en daar by die

>, van velen in achting gehoudene Kecyomavtes

, , [ of gepretendeerde Buikfprekers eo Befweer^

dèrsy der reeds verftorvenen. ] , Maar , waarlijk

,

laat ons liever de verborgene Orrfl^//>/^tf//e» 5 en

de Retrufchtjfe VoorfeggingeH , uit de (gepreten-

deerde) opwekking en raadvraging der verftor-

, , venen , in een hoek w erpcn. Want het 7.ijn fe-

, kerlijk maar dolle argliftigheden en bedrieg-

lijkheden van (aan Chrifto) ongelovige Mcn-

fchen i
en als dobbelwinkels, of huifen van

puur en enkel bedrog. Gelijk ook van de felve

alloy en waarde is de guychelarye die bedreven

en als te koop geveyldwerd, mtt Geytendietot

Voorfegging onder^uefen zijn', enCrajendie {N>B.)

t , door Menfchen zijngeleerdom antwoorden tegeven.

't Geen Clemens fpecialijk van de Crajen feid , is

duidelijk en klaar ; en weet yder die Macrobius ge-

lefen heeft , de exempelen van Crajen en Exters of

Spechten , die door Menfchen geleerd en onderwc-

fen , den Keyfer AuguHus zijn te gemoet gevlogen

,

cn hem met defe woorden gegroet hebben : Have

Cefar.viétor. Imperator: en die defe woorden ook

geleerd hadden : Opera^ 'tmpenjaperiit.

So dat het ook, niet feer te verwonderen was

,

dat iemand (alsdefeHiftorie al waarlijk gebeurd

was) uit haat tegensDöw/w4»j aan eenCr^^ defe

woorden had geleerd

;

Niet tegenftaande, evenwel, defe fo klare woor-

den van Clemens, en de daar by gevoegde exempe-

len» doed d^HtCïGeorgius MahiM y d^kn Clemens

feg-



ORAKELEN. 157

enfeggen , dat de Crajen gehoon 'waren aaft dt

Orakelen te geven, en denfehen te vermanen.
Doch, dewijl hy noch meer diergelijke exem-

pelen bybrengd , Ib laat ons eens horen , 'c geen hy
daar van (èyd , in fijn Bock de OraculorumEthnicö^
rum Origine &c. fin welks laatfte uitgift het dien
Heer geliefd heeft, enige vtndtcms , of verdedi-
ging fijner opinie tegens my , die ftofFc aangaande,
te vermengen.)

,> En gelijk God ook de mond van Bileams Efe^
3 > Imne heeft geopend om te fpreken , en haren
j * Heere van de onvoorflchtigheid fijner daad re
5 )

te vermanen, Numeri ii. v. 28. Allo heeft ook
> > de Satan dit na geaapt ; en heeft hy d i kmaal door
>* domme heeften gefproken ; en de Menfchen
>; van verfcheidene faken vermaand. Aldus(N.ii.j
# > waren de Crajen gewoon aan de Men ichen Ora-
3 > kei-antwoorden te geven , en de felve te verma-
>•> ntn^i^sQlemens Alexandrinus getuigd. Aldus ^c-
> > tuigd ook P/inius[in fijn 8fte Boek en ^ifte cap.]

dat 'eer een Hond gefproken , en een Serpent
gebaft heeft, als Tarquinius uit fijn R ij k verftoren
was. Aldus (chnjk Suetonius 'm 't leven van£>ö-
nitiaany op defe volgende wij fe : Weinigmaan-

•i» den voor dat hy ivierd om hals gebracht > heeft een
9 >

Cray in'tCapttoolgefproken ; [m'tCTrieksJ Al-
Les sal wel g aen. Enontbrack 'ergeen^dre aan dit
9 , 'wonderlijk vertoonfelfijne ui ' ^ - rf; { met d't Vers )
* , Nuper Tarpejo é-c De Craj - . o Jangf op de top van
P>, Tarpejus berg fat^ feide {naardemaal hy niet kovde
»»feggen , het is -wel) het fal 'wel 'wefen. Aldus ver-

p , haald Liviusy dat een O/ gefproken heetc , {Ro-
'i-,ma cave tibi) Rome 'wacht u 'wel, enz.

Maar wat P//»/w aangaat (want van C/mtw heb
ik reeds gelproken) de felvefeid maar : Canem

J \ curran

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



5>

1^6 VerhanJeUng van de

turn, inprodigüs {quodequidem annotaverum) accepimut ,

^Serpentemlatraffey cum pulfuf eft RegnoTarquimur,

^, En hebben wy door overlevering onctangen

ft geen ik hier niet wel kan laten aan te teke-

nen)dzt'er een hondgefproke», en een Serpent ge-

haft heeft, ontrent die tijd als T^r^»/»/»/ uit lijn

Rijkverftotenis.

Wat aangaad Tttus Uvius , die feid : (Lib. cap.

jo. )Bovem locutanty cui rei (N. B.)priori amtofides non

fueraty credttmi : , , En heeftmen (toen) geloofd ,

, , dat 'er een Koepefproken had : aan welke iaak men

, , evenwel ( N. B. j het jaar te voren geen geloof

, ,
gegeven had.

Daar de Aufteuren ofgeheel anders fpreken en

het tegendeel te kennen geven : of ten minlten

ausdanige Hiftoritjes, genoegfaam als fabuleus, en

felfs daar niet aangelovende , verhalen ,
brengd

ae Heer Mabius die als krachtige bewijfen by

:

en doed de Audlcuren fpreken en gevoelen *t geen

fy noid gedacht hadden. En om dat ik fodanige

Hiftorit)cs voor fabuleus en verfierd houde, drmgd

dien Heer my op, dat ik alle Hiftoriaal geloof

vcrwerpc , fchoon ik felfs met Hiftoriale getuig-

niflen hervoor kome : en dat ik alfo mijn felfs con-

fundcre en wcderleege. Even als ofmen alle Hi-

ftorien , van hoe beufelachtigc natuur die ook

mochten xijn, voor oprechte en ware gefchiede-

nis,fondcr enig wettig examen, behoorde aan te

nemen ;
ja tm bewijs van faken , van byfondcr ge-

wicht. Doch gelijk defen Heer Mabius fcer vele

citatien , van dusdanige , en geen betere , nadruk,

uit oude en nieuwe Schrijvers byhaald , om een

foortc van alwetenheid , en vermogen naaft God,

den Duivel toe tc fchrijven: fo gebruikt hy we-

derom geen beter foort van Argumenten en cita-

tien.
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tien , om te tonen , {Sata-namfutura ^exfe^ natura
fua^ dtra revelationtm é' ^i'^s conjerturas y pradicere
noHpotuijfe.) „ i>atdeD«xWuitlichfelfsenuit{ij-

ne eigene natuur, fonder revelatien Cofover»
natuurlijke openbaringen) en andre giflingen
en raadfcls, niet heeft konnen voorfeggen.
Indien 'er iemand onder d' oude Heydenfche

Schrijvers is, die metdefotteydelheid en bedrog
éfix Magie oiToverye en gepretendeerde I>//n;^/4^-
fweering , oproepen van doden , enz. fpot . is 't (buiten
Luciaan en Ctcero) de Natuur-belchrijver flijüus.
Gelijk ik fulks ook leer Waarlijk op'teynde vaii
mijn Latijns Tradaatje, dat van dePlechtelijke
Heyhgen en wydingen der Ouden handeld, ge-
toondhebbe: alwaar ik onder andrendefe woor-
den van Vlmius bybrenge : §tuarat aliquis , quafint
mentiti veteres Magi , cum adolefcentibus nobis vifuf
-^ffonGrammaticaarÉSyfrodideritCynocephalem her»
tam, qua inMgypto vocaretur OJyrites, divinam ér
£0»traomniaveneficia; fedfierueretur , fiatmeumqui
eruijfet mort : Seque evocajfe umbras adpercontandum
Homerumy quapatria, qtiihufqueparentibutgenitus eJTet
non tarnen aufus profiteri, quidfthi re^ondtffe diceret!

9 > Men mach bytondcr wel vragen , war leuge-
, ,

nen de oude Magi vcrficrd hebben : wijl (oïfsdt
, , Grammaticus Apion , dien wy in onfejonkheit ge-

kend hebben , heelt voorgegeven , dat het kruid
„ Cynocephak (dat in lè.^^ttOfyrites fou heten)

een Goddelijke kracht heeft, fclfstegens ver-
„ giftiging, ofTovcrye. Maar, dat wanneer 'tuit
„ de acrdc werd getrokken , die 't uitgetrokken

heeft lodatelijk komttefterven. Ook dat hy do
fchimmen (der verftorvcnen) had opgefworcn

> , om alfo Homerus te vragen , m wat Vaderland, en
„ van welke Ouderen, geboren wai^ maar dat

^ 5 hj
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j j g Verhandeling van de

,5 hy evenwel niet derfde aan andren bekend ma-

\ \ ken,'t geen hy voorgafaan hem daar over geant-

3 5 woord te zijn.
• j j

HyMabfus nochtans feid, om de onkunde des

DwWy ontrent het Töor/^^e» te bewijfen : Sicafud

Thnium interrogatus Damon ab Apptone Grammattco

de patftaUomeri , nihil unquam certi potuttpreferre.

. , So heeft ook de Duivel (als by Plinius te vmden

„ is) Aoor kpion de Grammaticus, gevraagd zijnde,

3, wegens 't Vaderland vznHomeruty noit iets le-

5^ kers daar op konnen antwoorden.

Maar hoe gans weinig, mijn Lcfer, gelijkt dit

fijn fegffen , naar de woorden , en mening van PU-

nius ; die 't als een ftaaltje van grove leugenen by-

^^Andre citatien cn bewijfen van defen Heer,

doch die geenflïns beter zijn, fal ik nalaten; en

maar alleenlijk noch dit volgende by brengen

:

Pratera hoe inprimis obfervatu dignum eft quod de

Mezalandro Luthero.Joh, Woffmpratat.
lom, i

.
oper.

ex Chytrai Chron, commemorat. Nam *lie poflquamm
Patkmumfuumpr^metuPapa, & Imperatons ablega^

tus erat , paucijfmi eo tempore
notum habebant ,

quo loco

Lutherusfubfiftcret. Pontifex igitur Romanus . etfiom^

nesArioios& Vates ItaUa adhibueratinConfUum ,
ut

indicarent iocum , in quo delttefceret Lutherus ,
tomen

nullus in tota ItaUMa^s ^elknolusPathmum Lu^

theüprodei epotuit. §u<e res admiratione d^na ejt , &
Satanainfcitiamfatisdeclarat,

„Want, n^r dat hy {Lutherus) uit vrefe van

,/denP4«x en dtnKeyfer, naar fijn Pathmoswas

verfonden , wiften leer wepigen toen ter tijd

,

„ in welk een plaats X-^^^^^^^^ch onthield
Waar

/, omdan, of alfchoondeKo(^^/r^P;^«^alleG...

der^gekk tnWaarfiggers van Italië daar toj gj-



i

y , bruiicte, en oiider vraagde ; om uit hen te we-
5, ten de plaats, waar 'mLutherus fich verborgen
, , hield ; fo heefd evenwel gcnigc Magus, oflVaar^
> > Jeg^er in geheel Italië het Pathmus (of de plaats
, ,

van ballingfchap) van Lutherus , komen bekend
maken. Welke faak verwondcrens waardig is;

,5 en de onkunde desDA/Wxgenoegfaamteken.
3, nen geeft.

Op welke woorden dan deHeer^W^^Z/^fo di-
redielijk voegd

: Uem ad huc ci>tidia7ta confirmat cx-
perientia, Namjape HarioU , -venifica Je una alte^
ra re interrogati, ignorantiamfuam haudocculteprodunt,
Fures enim quodfama referty in cryftallo monjlraturi,
exhihent imagines hoininum obverte?itium dorfa , nonfa-'
cipj; Jcilicety ^uianecipfiDiabolonotuéefiauBor.

^lua omniafatis evincunt , demonflrant , malisé*
quanta fit DtaboU defuturis^ aliisque obfcuris rebusfcien-
tia, Firmum igttur nobis maneat, Satanamfuturay exJè,
&naturafuayCitra'Revelationem é- alias conjecturasy
pradicere nonpotuife. ^uce igiturpradixit ^ iüa (N.B.)
^onnunquam ex Revelationibus , nonnunauam ec caufs
phyfuis, nonnunquam ex alm conjeóhiris é' multis obfer-
'vationibusdeprompft

: f^pijftme tarnen avcritatis tra-
mite aberraruit.

5, Dat bewijfdnochtedefertiiddedaaglijkfche
ondervmding. Want dikmaal gebeurd het, dat

5, dtJVaarfeggers oHVaarfegflcrs , van defeofgene
faak gevraagd zijnde, met duifterlijk hunne on-
kunde te kennen geven. Want wanncerfe door

, , het Chrifialbeften een dief, ofdieven, fullen aan-
wijfen,: vertonen de Menfchen-beelden mee

3, de rug, en niet met het aa.ngeficht naar het oog
toegekeerd. Omdatnamentlijk,aandeDiz/W

> , felfs , deAudeur der diefftal onbekend is.

Welke alle faken kiaBrlijk genoeg bewijfen

,

hoe-
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hoedanig en hoe groot de kennifïedes Daz-yf//

,

„ ontrent toekomende, enandrefaken,is.

, , Derhalven moet by ons vaft ftaan en blijven»

dat de Duivel óq toekomende faken , uit hch

felfs, ofuit vermogen fijner natuur, en fonder

(N. B.) Revelatie» of Openbaringen, en andregijjingen,

, niet heeft konnenvoorfeggen. ^ , f
,/t Geen hy derhalven, voorleid heeft, heetc

, hy gehaald, foratijds uit revelatien, ofopenba-

, ringen ; fomtijds uit (kunde van ) natuurlijke

, , oorfaken; foratijds, uit andre giffingen, en veel-

, , vuldigc obfervatien. En heeft evenwel de mee-

„ fte tijd, daar in, van'tfpoor der waarheid af-

», gedwaald. , r r-

De Heer Mabius betoond dan , op dcfe fijne wij-

fc, de onkunde óes Duivels', daar hy te voren fo

breed van des felfs grote voorkennis gefproken

hadde , en fpecialijk ,onder and/en de Voor-

feeeine, door reeds nu gemelde Chriftallen ;
en

houa hier ftaande,dat deDuivel niet als door Reva-

latten ,
Obfervatien , gijfingen enz. kon voorfeggen

;

cn dan evenwel noch voor't merendeel onkundig,

en uit dien hoofde, leugenachtig, bleef.

Maar doch w^tRevelatien zijnditgeweeft Gp^-

Jelüke of Dmvelfehe} Goddelijke buiten twijfFel:

of men moeA ftellen dat d' ene Duivelaan de andre

ovcrnatuurlijkeW4//^gaf:

d' ene Duiveldes anders God was. Sijn t Goddclij-

ke ceweeft, fo wilde ik wel , dat defe Heer my hier

vtnwatmeerderklaarheitgaf. Want wat de waar-

fcffeine der befetenen , wegens de Heere Chrtfius en

fi^e hpofielen , aangaad , die meen ik van een^ns

andre foort te zijn geweeft, ^l^V r^ifL'Xï
de Orakel-duivels vinden : en acht xk reeds al

getoond te hebben.
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Maar als ook de Heer Mabius , dus verkleenlijk
van des Duivels voorwetenheid fpreekt , denkt hy
dan nietj dat hy voor my komt te pleyten : en wel
vooi namentli)k wanneer hy dusdanige Argumen-
ten gebruikt ?

Én nochtans waand die Heer, dat fijne Argu-
menten van de Cray , Koe , HonJ^ en Serpent , ont-
leend fo krachtig zjjn (pag. 45 . fijner laaule editie)
datfe my een Spimter ofHaak in 't oog zijn {Nimi»
rum , feid hv , ) hoe argumentum

ipfifudts efi in OcuJü.
Dat dusdanige Argumenten my geenflinter of

Balk in '/ oog zijn;fal,acht ik,dc verltandige Lefer fo
uit het voorgaande , als uit het verder gevolg defer
Verhandeling klaarlijk genoeg konnen fien.
En dat lUlks my noch minder zijn , fijne Argu-
mcntatien, tegens my, fo over dtff^aarfegflero^
Toverejfe in Endor : als voornamentlijk

, daar hy
pag. 29. dus fpreekt : Notaautemhicy quodplerum-
quus Satan 'voce exili reffonderefolïtusfuerit. Sic apuj
S. Cirillurn, l 3, adverf. Juliart, legitur^ quodCaufus
fluvtus Pythagoram (alvere jujferit > é-Vlmus hpoüo-
jttum rhyanaton allocuta ft i'oce exili , ^ imUelrri.

Doch merk hieraan, dat mecft altijd de Sa

-

, ,
tan

, met een kiene en fijne ftem gewoon is ce-
, ,

weeft te antwoorden. Duslceftmen by C/ri/L,m ^ijn derde Bock tegens>W, dat de 12:ywr-
Caufm, Vytha.oras heeft gegioet 5 en datce.i
Olmboom

, ApoUoniusJhyaneushccii aangefpro-
ken , met een kleue en Vi ouwelijke ftem,

't Welk hy
, dan verder met het exempel de-

fchmi van Remus
, uit de Poer Ovidius ; ea met hc-

exempel der Criekfche Helden ; dien .Er;eas in de
Helouam te ontmoeten, terwijl hy die met de ^i-
hylle doorwandclde^uit het fesde Boek van f^irgilius,
bcvdbgd. W ant wat doorfichtigMcnfchkaafuI-

ke
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Verhandelng vafi de

ke getuignifTen , ontrent het Hiftoriaal cnigfins

achten ofaannemen ?

Wat dan aangaat de andre Argumenten ,
fo

over mijne VerhandeHng in 't algemeen , als Ipe-

cialiik over de Hiftoric Acv FythoniJJh , oimar^g-

fierinEndor-, dc fclven zt)n mijns achtens krach-

tig ecnoeg, en in miin Latijns Tradlaat en yry

krachrice?noch in dit tegenwoordige, wederleid.

Waarom ik daar over hier ter plaatfe met meerder

fal fccffen, als zijnde die faak reeds genoeg gedaan.

N'iet alleen gebruikt de Heer MAim dusdanfgc

Arcumenten (fchoon de Audeuren waar uitfe ge-

haald werden menigmaal direfte of indireóte

gans anders fpreken of gevoelen : ) maar maakt

Sok Juliui Cafar Bulengerus , die , alhoewel uitfte-

kentl feer belefen in Profane en andrc oudheden»

daarom evenwel treenffins de fuperlhtic (
de Moe-

,

der der lichtgelovigheid) qui)d is ^ een geheel Ca-

nitteUm fijn vijfde Boek de Vrodigiti)A^i hy noemd

{de Brutis qua tocntafunt) ofvav de domme ftovmedtc^

ren die gefproken hebim ; waar in hv ,
fo als t hem

reedft voorkomt ,
o^.MhefBecldvandeVro^^^^^^^

me FmuinAt AjusLocutiris, de>»o Moneta, iBeeU

van de Apollo Cumanus ydtii ?
dag.Ungfou geichrevd

hebben {een Lam dat in iEgypte ^^t Menfchehjke

ftem feu gefprokcn hebben ; het hoofdvanOrphem^^^

de (N. B )
DodonecjcheEyke'boom'.dektdyan tSchtp

Argos [die van de Boom fou genomen zijn O/w-

hoom derGymnofophiflen , de tiveeVuiven teDodoTU',

hef Vaerdvan Achilles , de hondvan Sïmon Magnsj die

met d' Apoftel Vetrus fou hebben gcfproken; dem-

'vierCau/iif, die geleid fou hebben P^-

thagora-, en andere meer feer uitfporige exempe-

len : waar onder hy dan noch (als feer wel ter a-

ke, dcEffHuvanBilem mengd; even alsot anc
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ORAKELEN.
145

die fotte vcrfierlelen
, eniger maten met de Bybel-

Iche Hillorien geli)k Itonden.
Dus fpreekt ook lelfs Augufiimts in fijn lode

Boek cap. i6. van de Stad Gods:
, , Maar ik fpreek

, ,
van dieMiraculen, van welke klaarlijk bliikc

y , datle door der Iblvcr , der Duivelen , kracht 7iin
uitgewerkt, als dat (by voorbeeld j de Ift-^.^^»
der Hutsgoden

, welke JBwe^x , uit Troje vluch-
,

,
tende, had met gebracht , van d' ene plaats naar
d andre fich verhuiCd hebben : datTarauimus

>y met een fcheermes een -ivetfieen heeft aoorJneJeni
• dat het Eptdaurifche Serpent hetbceid v^EfcuIa-

5>

pius. wanneer het mRowe gevoerd wierd, als
,> makker vcrfblde : Dat het^chip in welk het
)

,
üecid van de Fhryguanfihe Moeder [der Goden ]

.
,
gevoerd wierd ; Ichoon 'er fo groot een gewek

,
,
van Olfen en Menlchen aan te werk lelleU

" wierd
, onbcweegd zijnde gebleven , door een

-.enkelVrounievsje, dat haar gordel aan 't fel vc valt
, gemaakt hadde (om allb hare ongelchonde
>
kuisheit daar door te bewijfen ) 'u^terdbcv.ee^d, en
voortgetrokken

: Dat ^cnVeflaa/fihe Maa^d ol^rwiens kuisheid quellie viel, defequeftfc heelt
,

,
geeyndigd door het vullen van eenLmet^
vioeÜlI^ '

^-ndcrdathetdoorV/elveheai

TertuHianus en MW«. Fehx , die vry vrofeer^h Augu^^nrn geleefd hebben , fpreken op de iefvcwi,fe. hn werden dus nier alleen door de HeerMaém.n^ziv vele andrcn , hedendaas^^cheSchn?
vers, nagevolgd. ^ ^^^^'J'

Maar Ocero, Cmo, cu diergelijke f Jcidencn ^rn»
oordeel en doorlicht, belcfinipten opeSdTdamge^^^^^

: als blijkt uit cLoos
de \ oorfeggmgen:;üwaar hy lijn b'rocder^^/W^x,

die
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144 VerhatuieUnge van de

die de felve verdedigde beantwoord , en aldus

fp^eckt: Laat varen derhalven de ofde

HevlieeWichel-ftafi^4»Rt»w«/«/ i
welken gy

'
' ontkend dat in fo groot een brand kon verbran-

'
, den : veracht vry de Wetfeenvan Attm^avius'.

'
wiil de verfierde fabulen in de Philofophic

'\ geen plaats moeten hebben. En elders in tfel-

'
5e Boek : aan den Raad is geboodfchapt ,

dat
'

' bet bloed geregend heeft , dat de R^v er fwart va»
' '

bloedzevloeUheeM2ii de Beelden der Godengefweet

"\ hebben. Maar meend gy dat aan fulke nieuwe

\\ tijdingen geloofd hebben Thales ofAnaxagoraSy

V of enig ander Vhyfuus ? Want bloed en fweet

vloeicf noid als uit Menfchelijke Lichamen.

Maar ook kan de verandering van kleuren door

enice befmettelijkheit of uitvloed des aard-

riiks by komen , en t'enemaal bloedigli)k 2i)n

;

en het van buiten ergens opgevallen een fwete-

richeid vertonen: gelijkmen op de dakenen

nevels fiet,als de foele zuyd-wefte Wind waeyd.

In vertonen fich dusdanige dingen veel meer-
'

; der en groter in den Oorlog , voor <le veersach-

'
tieeni daar men in tijden van vredeopfulks

'
niet eens let. Waar by noch komd dat inti,-

den van vrees en gevaar, gebjkfe lichtelijker

werden geloofd, alfo ook met minder vrees en

"
levaar van ftratfe werden verfierd. Maarwy

'
\ zim fo licht-gelovig, en van kleen nabedenkcnj

' St , indien de muifen iets van 't geen wy van

'
noden hebben, beknabbelen, (die doch met

anderskonnendoen)wydatterftondM^^^^^^

achten. En evenwel, als voor de Marfifchen

Oorlog, deMuifen gelijk,f/f\haaM, enige

, , fchilden hadden beknabbeld, hebben de {Haru^

\\ ffues) Offer-wichelaarsgefeidpdat dat een voor-

>>

y y

y y
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ORAKELEN,
,4^

teken van byfondre nadruk was. Even eens als
ofter enig onderfcheid in lag : of, de muifen, by
nacht of dag icrs beknabbelende , fchilden of
feeven hadden afgeknabbeld. Want fo fuik ge-
volg geld , heb ik onlangs voor de ftand der Re-
pubiijk moeten verlegen zijn j om dat de mui-
len mijne Republijk van P/ato hadden beknab-
beld. Of had ik , indien fy aan Epikurus Boek
van de welluft fulks hadden gedaan , behoren
verlegen te werden, d^t het vlees enz.op Markc
en Hal fou dierder werden. *t Geen verder hier

op volgd, by de felve Cicero,\s geenffins min fchran-
der, gevailig

, vermakelijk , en ter fake dienende 5
doch te lang om hier te vertalen, en in te voegen.
Evenwel kan ik niet wel nalaten by te brengen ^

't geen hy in 't felve Boek noch elders, als boerten-
der wijfe , antwoord : , , Want dat gy feyd , dac

op die felve tijd de goudene fterren,op de hoof-
den van Cafior en Follux te Delphis gcfteld

, zijr»

afgevallen en nergens gevonden : dat fchijnd
eerder een werk van dieven , als van Goden te
zijn. Doch verwonder ik my op 't allerhoogfte,
dat men in de Griekfche Hiftorien de onhebbe-
lijkheit vaneen aap gemeld vind. Want wat is

minder te verwonderen , als dat dat feer mon-
ftrcufe dier , [in de Tempel tc JDö^/o»?] de bak
om verre ftict , en de heilige Loten vcrftroide?

En nochtans getuigen dcHiftoric-fchrijvers dat
noid droeviger voor-teken aan de Lacedemoniert
is overkomen.
Van Cato feid hy : , , Dat oude loopje van Ca-
to was vry aerdig , als hy feide , dat hy fich ver-
wonderde dat een Offer^iuichelaar niet lachte

,

als hy een anderen C^er-uoichelaar quam te fien.

Poch fulke en diergelijke exempelen fuilen oas
K noctn

3 >

3

)

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

»

3

3 3

3 3

3 3
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1^6 Verhandeling 'vande

noch beter te pas komen , wanneer ik verhandde

in wat aeftime alle foorte V2in Voorfeggingen by de

wiifere Heidenen zijn t;cweeft. Daarom fal ik my

nu liever keren tot Origenes j waar van ik ook reeds

boven gewag gemaakt hebbe ; op dat wy fien, wat

die ook van de Orakelen enz.feid, en houd. Hy

fpreekt dan in 't begin van fijn fevendeBoek te-

kens Celfus, die grote beftryder devChrifienen en

Chrifielïjke Godsdienfi, op volgende wijle : , ,
Ik

leg derhalven 1 hy antwoord aan Celjus op des

fèlfs bvbrengen van de Orakelen van Apollo Pythm ,

€n Clariusy en \ Orakel der Branch'den:, en Jupitfr

Dodonetts , en Ammon > en andre ontaÏÏtjken meer]

van de nu opgetelde Or^tó?/ , datwyopd au-

toriteit van Arifioteles en der Terepatetici , vele

dingen konnen by brengen , die 't geloof en

achtbaarheit, fo van 't Fythtfche, als van d and^e

Orakelen y om verre werpen. Dat wy ook uit

Epicurus cn des felfs Navolgers konnen uitichrij-

ven , en by brengen , wat die van de felven ge-

voelen i en ló tonen dat felfs W.?Gr/V^«? [met

hunne redenen en Argumenten] , ,
geheellijk om

verre werpen de gepretendeerde , en door ge-

heel Griekenland verwonderlijke Orakelen,

Maar laat ons eens toegeven , dat het geen lofe

pradijken cn verfierfelen van Menfchen zijn

,

geen van de Vythia, als door Goddelijke Geeft

,
aangeblafen en gedreven , en van d* andre Or^-

, , kelplaatfen werd verhaald en voorgegeven , enz.

In fiin achtfte Boek , op diergelijke redenen van

Celfus antwoordende.noemd hy'er noch Dmomm
bv ; en teld daar de andre reeds genoemde feóten

fodaniger wijfe op, als maar de voornaamften, dier

feaenT die hier aan geen geloofgaven, willende

aanwijfen.

5 >

3 >

5 >

3 y
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ORAKELEN.
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^ 3

In fijn derde Boek had hy gefeid : , , Alhoewel
indien iemand cenvoudiglijk , en recht naar
waarheid wil onderfoeken , 'c geen ontrent de
Goddelijke eerc die Antinous werd aangedaan ,
en des felfsOr^/tó», gepleegd werd j hyniet
anders fal vinden als enige guichelachtige be-
driegeryen, en quanfluis heylige verborgent-
heden der JEgyptenaren : door welken fchi/n ge-
geven werd, als ofhy , nu noch , naar fijn dood.
Mirakelen bedreeF. 't Welk men ook verteld ,

dat mede in andere Tempelen aldaar gefchied, fo
door de JEgyptenaren , als door die gene, (N.B.)
die op fuik bedrog afgericht en geflepen zijnde,
in enige plaatfen Tempelen confacrcren , aan Go-
den die Or<7tó» geven , diegenejingenvan fiek-

ten enz. werkén : ofook dikmaal aan fodani-
gsn , die firaffèn en pijnigen die genen , die iets

fchijnen gefondigd of overtreden te hebben,
ontrent de gewoonhjke fpijfe, ofontrent het
aanraken van een Menfchelijk dood Lichaam :

op dat die alfo fchijnen in vrees en dwang te

houden het gemeen, domme en onkundige.
Volk. En fodanig een ishy , die te Antinopolis

in JEgypte voor een Gö^/gehouden werd. Van
welkers krachten en daden, verfieren en liegen
die genen , die (N^BJ daar hunne winft en
voordeel van trekken. Andren

, quanfluis van
dien daar geconftcreerden God bedrogen , en
andren als van hunne tedere en fuperlHtieufe

confricnrie overtuigd
, wanen, d<it *er een God-

delijke Geell en kracht uit Anf'mBus voortkomt.
Duï.danigen zijn ook \\\>nne Myfieria o't heylige

Verborgenthedeni waar toe fy fich laten inwijden,
en fijne in fchijn gegevene OrakcUayiMLOorden.

Verwonderlijk , waarlijk , is \> dat daar de ver-

K 2 ftan-
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,^3 Verhandeling van de

ftaiidisfte Ueydenen. met die gepretendeerde Wra--

kelen cn Orakelen openbaarli)k hebben gefpot j wiil

en Iv ielfs > en andren , ofvoor ofnevens hen ,
der

lelvcr bedrog en ydelheid hadden ontdekt 5 en ve-

len der eerfte Chrifienen, die guiteryen ot> reeds ge-

toonde, en meer andre , wi)fen ook verder hebben

ontdekt en tegengegaan j dat , feg ik >j^en fo feer

lichteUik op blote onderfteUmg,en fonder behoor-

lijk onderfoek ,
verdedigd een gevoelen, dat wel

ter toets gebracht en geproefd, noch regens de ge-

Ibnde rede, noch tegens de klare bewijfen ter con-

trarie, in de oude Sclirijvers te vinden, enigfins be.

hoorlijke proef kan houden.

Want wie doch fal konnen bewijfen, van enig

enkel Orakel ( of Godfiraak )
quanffuis gegeven

.

aat 'er oid enig gewag van gemaakt is voor de ge-

pretendeerde Sitkomll der felver ; en dat met ten

Logfte by ons behoord te gelden i gcci^ N^cepho.

rusGregoras (die ontrent 1300 jaren naar Chnlh

geboofte geleefd heeft) fe d : , , Niet fonder grote

^, reden kan men twijffelen aan de oorfpronk en

uitvinding ^tvOrakel^anfwoorden, die hier en !

eins dcnMenfchen als in de mond beftorven i

li,n. Daar naar , hoe her doch by konrit ,
dat :

daar fy fo noodfakelijke uiikomft der faken be-

helfen fy nochtans met fo duiftere dubbelfin-
'

' nieheden van woorden zijn bewimpeld.

'
, VVant wie der felvcr Audeur zy geweeft ,

en

, die onder de hand heeft uitgegeven,en in t hcht

gebracht , daar van vindenwe nochdegetuig-

:
^isvanenigeHiftorie-fchrijvers,nochvanem-

, niee andre Schrijvers, van wat foort [ /
•

Alleenlijk vindenwe (hier en daar) by hen .

^{Tgetkend /dat fuik of fuik een Or.kel-an. •

9 ^

:> 5

? 3

55

5 >
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OtlAKËLJ^N. 149
ri <woorci, datyderbynaindemoV had, op fuik

offuJk een tijd, fulkeoffulk eénuitkomft, of
p, gevolglijke vervulling heeft gehad. Maar wie
5j die gene iygeweeft, die dat eerft heeft uitge-

ftroid en ruchtbaar gemaakt , werd van nie-
j, mand geweten of gefeid, ten fy dat hylieeen
O wil.

Ordinaerlijlf heeftmen gefien bv de Heidenen

,

10 Grieken, Romcynen, als andren, dat 'er on-
trent Oorlogen , ofenige andre fcer byfondre toe-
vallen en rampen , 'teen of't ander prodigiura
(of wonderteken; Mirakel, ofwel fpecialijk eenig
oud Orakel

, wierd hervoorgebracht
; dat quaniïuis

al by oude tijden gefproken , dan juift op die tijd
pafte, en lijne vervulling kreeg. Dit ficnwc in't
exempel van dQVehponefifihe Oorlóg. En voorna-
mentlijk de voorgenomen en namaalsfeeronee-
lukkige uitkomft , van denOö% der Athentenlhs
tegemdeSyracufanen. Dus wierdeen quanflliis oud
Orakel ten tijde van Tiberius bygehaald en op hem
toegepaft 5 en daar naar weder het fclve te«Tens Ne-.
/•(.gebruikt

: (choonhy Nero » fulks ontkende, en
aanwees dat 'cr fuik een Ortf;è^./noid gegeven was-
^uDtmCaJ/ius. die het byhaald , genoegfaam te kennet,
geep, dat het van iemandverferdivas, en door '/ z^emeen
dus 'wterd toegepafl ^ naar drift tegens de Keyfer opgevat

Dus fpceldcmen ook dikmaal met' vele andre
Guanfluis gegeyene Orakelen. (Als noch gevolg-
lijk breder fal blijkenj en dus gaet het uuch menil-
maal mede in onle Eew te werk.

J3yfondcr aanmerkelijk is'tgecn hier overdif
coureerd de fo vcrmaardePoIii.jk JrajanoRoccalim,m hjne uitftekende [mancia Politica) Volitijke JVeet-
fchaaly of aantekeningen over dc Jaarboeken en
Hiftorien van Tacitus

:

K 3 Dcfe
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Verhajidelingvan de

Defe Taciius feid in fijn i Boek : Dat door een -ver^

borgene Wet van '/ noodlot,door V/onder-tekenen en God-

delüke anfwoorden , het Opper-gebied aan Vef^afanus

ffndesCelfsSonenvoiyrfchiktisy hehhenn^e geloofd, naar

dat hen '/ luk dus toegevallen vjas. Waar op dan Bok-

kaliniicid: Enigen begrypen dele woorden als

ofïer met gefeid wierd , dat door een verbor-

gene Wet van 't Noodlot,door Voorfpelling en

Antwoorden der Orakelen , boven de goede

Fortuin, aan Vefhafianus^enJijne Sonen^htt 0{ per-

gebied beloofd is. Maar ik Ibu geloven dade

eans anders, en wel licht met een veel éygcnder

en warachtiger verklaring , konnen uitgeleid

werd^'n . Nam entlij k , dat, na dat men / Opper-

heerfchappye in de Perfonen van Veff>afianus. en des

felfs Sonen lag beveftigd ; men ook quam te feg-

een, dat door een verborgeneWet van t Nood-

lot, doorvoorfpellingen, en antwoorden der

Orakelen:, fulks aan hen lieden was voorfchi kt

oreweeft. Naar d ien men van dag tot dag te Rö-

we(ici, dat 'er noid enige Vaus gckorenwerd,

of 'er werden te geliik,fo haaft de felve is verko-

ren , vele Prophetien , door verfcheidenen ge-

praaifeerd en publij k gemaakt ; die quani-

lUis hier ofdaar , al in voortijden gefchreven

,

op die tijd fo fouden gevonden xijn : waar

van mén evenwel te voren noid gedacht , ofgc-

fproken had.

Doch laat ons eindelijk eens wat nader ter iakc

komen ^ en tot de kunsjesenbcdriegeryenlcifs,

door defe Orakel-papen en hunne mede-makkers of

mede-helpers, en begunftigcrs gefpeeld; en alfo

tuonen , 't geen voor my noch niemand (ik leg dit

evtiiwel geenlfins uit roem , of verwaandheid) on-

der óeC/:)r77?f«f»publijkeli)k heeft wiUea, ofdc^
ven

5 7
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ORAKELEN, i^i

ven beweren. Schoon (gelijk uir Eufebim blijkt) fb

fcer velen > onder de Ueydeneji lel ts , geweelt z j n

,

die liilks geenfïins hebben gelchroomd. AI hoe
wel 'er (buiten twijflFel door de ftudie en bedrijf

étx grote Jü^erjlitieufen Hoop, die oid en altijd de
meefte en iVleefter is) van allen by na niets is over-
gebleven, als dat weinige datwc by Cicero noch
vinden i en 't geen door Eufehius uit de Schriften

van OEnomavui ons is naargelaten.

Wy lullen dan voor ecril befchouwcn de plnat-

fen uit welken doGod/praken gegeven wicrden De-
fe waren of holen cn ('pelonkcn; *t2,y gcheellijk

door de natuur, 'tzy door natuur en konlt tefa-

men, 'tzy door konrt alleen, gemaakt; cudaar
toe toegeltelr. Wijl lodanige plaatlcn'callcT-be-

quaamftetot bedrogen kunsjcs dienden. Cf daar

dele niet waren, wierd door andre middelen dic

gebrek op menigerleye wijfe vervuld : als gevolg-
lijk fich fal ontdekken.
De holen en Ipelonken waren fo menigvuldig

,

daten Griekenland enAfia gcheellijk daar van ver-

vuld waren ; als waar feer veel bergachrip;'-* cn ho-
ge land-ftreken waren.
De optellinge der felver, uit Faufanias Strdoy

cn andren , lou en verdrietig, en overtollig , en bc-
Iwaar) ijk, vallen. Doch voornamentlijk haddenler
feer velen in Basotia. Waarom dat leer vruchtbaar
van Orakelplaatjen , boven andre Landen , ló in
Griekenland als elders , was. Waar by noch quhm
de domheid van dat Volk dic boven andren
ftak (alhoewel ?hocis en 't Att'ifchen Land daar met
vry van waren : fchoon Athene Ib vol van fchnm-
dre en doorluchtige verftanden was. 't Welk met
foleer uit dev^/^ecw/c/?^fchrandere Lucht, (gdijk
enigen wanen dien daar van de Obriaak te zijnj ais

K 4. wel
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1^2 Verhandeling van de

wel uit de continueleoefTening, en de verlcering

met alle Natiën en Volken , quam. Wijl ook

,

nu 'er die middelen ontbreken, weder aldaar ae

oude domheid en onbeflepenlieid van vernuft r^-

Defe Spelonken hadden menigmaal , fbuiten de

grote ommewegeri, en vèlery verdelingen,en hoe-

ken en Ichuil-winkelen binnen der felven) vele, of

toeerder als ene of twe , en vry verfcheidone uit-

gangen j en de felven fomtijds, door natuur, of

kunft, ofbeidön te gelijk , fo verborgen en bedekt,

datfé offwaarlijk , ofgeeniHns (ten zy voor die ge-

nen , die defelven door gewoonte wel kenden

)

waren op te fpeuren, en te ontdekken. Terwijlfe

van boven, ofanders , door natuur oi konft , Licht

ontfingen ; of ook wel met een gedurige en door

gaande duifterhis bedampt zijnde , door Toors-

licht, ofanders, hunne klaajheid ontfingen. Gelijk

dit ons tonen de feer aanmerkelijke exempelen by

Dion Cajftus, Strabo, Paufanias en andren , te vmden.

Dus hadden ook,in en ontrent Romende eerfte Chri-

fienenhunne holen cn Jpelonken-, ten dele door na-

tuur, ten dele door konft, fo uitgehold , en met ve-

ierlcye onderaerdfche Wegen , Vertrekken , en

Beddingen ofGral-fteden, in de Steen-rotlen en

aerde uitgewerkt , dat het by naar onder aerdfche

Steden cn Vlekken geleken : en fy daarin, niec

alleenlijk hunne Martelaren (en gevolglijk ook an-

dre Lijken derChriftenen)^ï'^rot«tw,en die daarom

Coejneteria of Rufi-plaatfen noemden ; maar ook

hunne toe^Jucht namen-, in vervolgingen ; aldaar hun-

ne Kerkelijke Vergaderingen , Oefeningen en Flechtdijk-

heden-, hielden en vierden y vanNachtviaal , nament-

lij k van Gel;eden,Predikatie?h Synoden, Vigiliën ofheyh^

ftNaeht-ivakenldic met vererging van tijden en le-

den ,
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4

M". i. Aankomft der Orakel-vra-

gers te Delphis.
Pag. 153'

Orahel-papen, eniierfehn hedM.

5
Inecrp.ank<,n.endeOrakel^'-l.er"l,kaf

piJtft ;
op datfy doch ^ua^fu» sme idmd

^eJc:derin . I'hr'k ,J«e^pM te vemendercn

y ^;'::x^o.i^i ^"'^

geheiigdi L'«ro- takken, e^z.

S Bietht van voorgaande m dadev, enz.

l vZten Slachtoffer ^ukelar,e,enz.
on, goede vo^-

'
t^eLen onmeilthet Orakelvragen

.te verkfflg''-

Orakel-ant'woord-ge'ven utt aronh,

Ur^ ,
ver^onderléker •"^'•«'"^

,7 D« x«r-^rW der t-^ee toppen van Pcrna,.

i8 Stc-d DclpkH ten dele vn tooid.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



p Koninklijke Bibliotheek

\IJ Nationale bibliotheek van Nederland

FRONT PAGE

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



Koninklijke Bibliotheek

Nationale bibliotheek van Nederland

Fold Out

BACK PAGE

ProQuest diadei s

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



Ó R A K E L E N. 1^5
den

, door meerder vryheid , als anders, fo derte-
lijk quamén gehouden te werden dat om de mis-
bruiken en vuiligheden, vandronkenfchap, hoe-
rerye en overfpcJ, by occafie van dronk en duifter-
n IS enz, aldaar in dici:/^/^t'-wW/i/Vtf»gepleegd,die
Vigihen.cn ook gcheeil ijk de Uefdcmaaltüden wier-
den afgefchatt] het vieren 'Van Fee(l ofHeyltge dagen
ter eeren , engedachtenis der Martelaren aldaar be^ra-
ven

,
(waar ontrent het niet veel beter toegingTen

andreFlechtelijkheden en bedrijven meer,
Secr aanmerkelijk IS de Órakcl plJts van Delphis

als W-aar al'cs wat tot uitvoering van fuik bedroe
kon dienen , door natuur en konll was t' faam ge-
bracht. ^

Want naar dcBefchrijving van Taufanias^ Jufti*
TitisdeHifiorie^fchrijvery en van de byfbnder f^eleer-
de ^n cuncuii^yacohSpon (die noch onlangs dees
Plaatfcn heeft doutrcyid, en fecr naawkeuriglijk
befichtigd) was deitOrakel^plaats , en ook feil de
Stadt Delphis , die rondom om de Tempel, en 't geen

'

er toe behoorde, geboud was) gelegen op de Berg
arnafftis, ontrent halhveeg van ccn der twe top-

pen
,
en als in 't hangen van de Tel ve. Welke plaats

(fpeciahjk dQOrakel-pUats oxTempel) rondom als
een kom met heuvelen cn fteykcn beOoten zijnde,m t midden ontrent het failben van een halfronde
fchouW-plaats verbeelde. Waarom (^ok her geroep
van Menfchen

, of de kJank van Trompctlen en
diergehjke/nlbumcntcn,doordedikmaal\veder-
kaatlcndcEcho, her geluid en gedreun veel vou-
dighjJv, en veel luider en vervaerlijker, deed ver
groten

, vergroven en weer-galmen. Dat noodla-
JceJijk den genen dien fulks maar voord^eerftc-
maal voorquam , indienic klcenhoi tig waren een
fchrik, en mdienfe te gelijk ook lliperftiticuswa-.

^
. ren
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1^4.
Verhandeling van de

ren reelijkfulkstemeeftentijdtTamen gaad) een

feer Tuperftitieufe en afgodifche eerbiedigheid

verwekte. Voornamentlijk wanneerle reeds, ot

door eieene inbeelding, of door de konftige ,
en

hiertoe exprefTelijk aangeleyde, fof anders fotte

en fuperfticieufe) vertellingen,van Lieden die daar

al reeds voor heen waren geweefl, of van hunne

Huiswaerden ,
geintimideerd , of verbaafd en ver-

vaard gemaakt waren.

Waar toe ook byfonderlijk hielp, datfe met ge-

dekten hoofde (om quanfluis,ondertuflchen mets,

dat van een quaad voorteken was, te fien) en on-

der 't fchel geluid van kopere Bekkens , of dierge-

liike Inftrumentcn (op datle ook fo, quanfluis,

niets quamen te horen 'tgeen van qua voorwik-

kine, of betekening, wasjnaar tOrakel^oU om

beter te feereen , naar die plaats ofCeUe , daarfe moe-

iten eraan frtten,om (naar alle andrc daar voorgaen-

dePlechtelijkheden) \^ttOrakel-antu:oordlQhoxcny

ofteontfangen , wierden heen geleyd.

Want hier door (nevens meer andre middeicn

van bedrog daartoe aanj^ewend ) wierd hen ook

de gelegentheid van 't bedrog wel en netielijkte

konnen nafpeuren ,
(allTe al anders met al te luper-

Ss , mJar in tegendeel wat curieus ofniews-

ffierio- waren) al byfonderbjk belet.

^
HieT by noch was den opgang feer eng en moe-

iel^k om te betreden ; en verder alles, door natuur

enkonft, fotoegefteld, dat het voorden Vreem-«n noodfakelijk enige byfondere verhaald-

heid en verfteldheidmoeft verwekken.

Inlc Orakehlaats felft was een diepe Spelonk y

doch met een naawe opening ; waarover heen de

tt^lILphete^^^^^ oUelfpreekfier )ov c.n

iLvït gefeten was, wanneerle, ^uanj[u^s^d^^

lijkeAntvsoorden^zf.
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ORAKELEN, i^^

Doch was dit in een plaats , die diiifter en atge-
fchciden , en ontoegankelijk voor den Raad^vrage-
ren was j en ook voor alle andren , buiten de Priefte^
r<?«, die de belchi kallen van dit Or^;^?/ waren : als
gevolglijk door my verder getoond fal werden

;
wanneer ik van dekunsjensen grcepjensenz, de-
fer lieden handele.

Het holvanTrophonius werd onsfeeraccuratelijk
befchreven , door de Griekfche Hiftorie-fchrij-
ver Vaufanias

i die dit Orakel heeft befocht, en
aldaar aan dces gepretendeerde D-o/^/jav/of raad tre-

vraagd : ook door ^hiloflratuf. Welker bcyder
Befchrijving vry aannierkelijk is; en van welken ik
Vaufan'iM hier van woord tot vvoord fal by brengen:
alfo (ijne woorden ons feer byfonderlijk ter fake
fullen dienen. Hy feiddan, in lijn negende Boek
der Befchrijving van Griekeiriand : De Orakel-
plaats is geplaafl op een Ber^-, in V bavenUe van eenge-
heyligdeBofchaJie

; enisdegrondenfundarhentdesjelfs
tn t ronde met ivitte Been omfet. De omgang des Jelfs is
<van kiene /patie, en de hoogte des felfs "joat minder als
ty.ee elkn^ Op defevloer zijn Naalden [ofNaald-pylers.
dat tkjefo noeme;] opgerecht ; die ookfo vjelvan koper
zijn gewaakt , als de BorH^tvering

, vjaar doorfe aan
eengehecht , en als hejïoten, zijn, Tnjfchen de[elven züw
doorgaffgen: en binnen defen omvang is een hol , dat niet
door de natuur y maar doorkonfi . en waarneming va»
jeer netteproportie , gemaakt is. En is V fatfoen des Celfs
als van een Oven. Fan welke ook de wijtte in't vierkant
tsvan ontrent vier e/len, endediepte, naargijfing, niet
meerder als van acht ellen. Geen trappen zijnW in ge
maakt

, om naar befieden te klimmen. Maar wanneer'er
tevjand komt , om aan Trophonius Raadte vragen bren
genfe hem een fmalle en lichte Ladder . Die benedenge-
klommen ts, vmdesnkbneopenmg, tuffchendevloeren

'tge^



i^S Verbandelin^e vati dé

'tgevjclfy iveïkf tüijtte my fcheen maar vantivee > eH

de hoogte maar van eenJ^an te zijn. Die dan daar bene-

den is gekomen t gaat op degrondnederleggen y enfieekt

fjne voeten vooruit in dat gat j terwülhy infijne handen

een foort vanHoning-koeken vafi houdi en tracht y fo

metfijngehele Lichaam voortkruipende ,fi}?te knien daar

binnen in te brengen. Waar op terüonddan ook de ref
i'an '/ Lichaam, de benen volgendefoo fnellijk iverdnaar

benedengetrokken» ahofhet door eenfeergrote , enfnel-

lopende Rivier, en desfelfs affiromende dray-kuilen^fchie-

lïjk'wierdiueggeruckt.

Defe toertel is fecr aanmerkelijk ; en fal ons ook

gevolglijk noch vry wel, ontrent defe onfe Ver-

handeling, te paffe komen.

Dus gafmede het Orakelvan Orpheus, in het Ey-

landCreta (nuCandia) of liever des felfs hoofd,

dat over Zee daar heen fou xijn gedreven (volgens

getuignis van Vhiloftratus )
fijne Antvioorden ofVoor"

feggingen , raden , afradingen enz., uit een holle Spelonk,

£n waren ook , waarlijk, alle de voornaamfte Ora-

kel-plaatfen over dufdanige Spelonken tm.. heen ge-

boud : als blijkt 'uit dat vmSerapis te Alexandrie ^

dat van Saturnus in defelvefladAlexandrie ; dat van

ApoUo Clariut te Colophon ; van de Vraneft'^nfche For-

tuin y dicht bjRome-, van de gepretenteerde

Cumana\ en van noch vele andren meer, fo on-

trent defe genoemde Plaatfen, als in vele andre

Geweften der Wereld.

In die Tempelen-, of andre Orakel-plaatfen y daar

dufdanige behulpfelen van onder-aerdfche holen en

Spelonken nietwarert, waren, door konft en vin-

ding , die gebreklijkhcden weder vervuld, door de

Adyta y of feer heylige, en voor \ gemene Volk ab-

ïolutelijk ontoegankelijke plaatlcn en affchutle-

Icn. [Alhoewel ook die adyta wel degelijk plaats
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ORAKELEN. 157
hadden in Tempelen die niet tot Orakel-plaatfen vcr-
ftrekten] Ook waren ordinaarlïjk , daar dufdanige
Spelonken waren , de ^dyfa over de felven heen ge^
boud. Gehjk 't exempel van het Delphifche Orakel
ons leerd, naar Diod. Simlus^luucanm^ Plutarchus , en
andren, ons getuigen.

- De Verfo7ien , door welken defe kunsjes gefpeeld

\ wierden j en alle die daar toe , of tot Inltrumen-
r ten, of tot ander behulp dienden, waren t'ene-

I
maal geïntrefleerden. De Tythia , namentlijk (of

w Tphieny alfler meer als een oftwee waren : dat in
ouder tijden plaats had, toen de nering nochvry
drokker, als by tijde yznCicerOyVlutarchus , enz.
was; deVrop/yefen, dcVoefen, dc FoieU en Slacht-
ójfer-Wichelaarsy en verder alle die foorten van Lie-
den , die aan dien groten omflag , defer Offerhan-
den enz. vaft waren j de Verkopers van Fee en Wie-
rook enz. tot de Offerhanden , de Leidslieden , of
Omher-leyders en Uitleggers,oiVertelders en Verklaar-
</<?r/ van de rariteyten en koftelijkheden

, Beelden,
Schilderyen , Drievoeten enz. door defe en gene
Koningen

, Vorft?n , Republijken , of andre fo
Publykc als Private Lieden , aldaar aan Apollo (of
welks anders Ortf^e/ dat mocht zijn ) vereerd, of
op-geofterd en gj;confacrccrd j dis Herbergiers l ^\e.
door de toevloed van Menfchcn daar in menichtc
waren : en verder al wat Ilag van Mcnfchen on-
trent fo grote toevloed van Mcnlchen fiii? gewin
en voordeel trekt.

Dat uit fulke foorten van Menfchen alleen of
meeft alleen de Inwoonders der Orakel-plaatfen (of
Steden en Vlekken, daar die kunsjens wierden ge-
deeld) hebben beftaan,blijkt daar uit, dat de mee-
fte Orakel'plaatjen zijn geweeft in Steden en Vlek-
ken , Ayaar in anders gene handel ofcommercie

wierd
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j ^ g Verhandeling van de

wierd gedreven ; die daar by menigmaal ook ver-

re afgelegen waren, ofo?> bcj'-xaarlijk toegankel^ke

Ceberzten, of in ofboven fodanige holen en Spelon-

ken y die alderbeft tot dat bedrog bequaam waren;

en daarom fo over al met te vmden waren , ot daar

toe bequaamlijk genoeg toe te ftellen.

En wanneer al in grote Steden (als^teWr/f Per-

ramus, en diergelijken) enige Orakel-plaats was ge^

ftietftzy voor den aangroey derSteden, 1 7.y later)

waren terftond all' de plaatfen ontrent d\t7empelen

fo wel omcingeldenbeietdoorbewoonders daar

in geinterrclTeerd; en de toegangen tot ontdek-

king van 't bedrog verfpard , dat 'er niet wel kans

was net achter die faken en der felver bedrieglijke

toeftel te komen :
voornamentlijk wijl 't gemene

Volk door fupeiftitie ingenomen -/ijnde. de Door-

fichtiger , en daar door ook te gelijk voorfichtiger

Menlchen (fchoonfe de ftank dier vuiligheden ge-

nocgfaam roken ) of met Jan alle man mede pra-

ten offtilfwegen. Naardienfemtvrefe en van die

Orakel-papen en der fclver aanhang, en van den ge-

mencn hoop, die daar altijd blindeling van afhing,

geenlfins dorften publijk maken 't geen fy daar van

vermoeden, ofontdekt hadden.

Doch , op dat ik ook eyndelijk kome tot dc

exempelen van der felver arglifligbedrog tngutchela-

rv^«; ftaat voor eerft verder aan te merken, op

hoedanige wijfen MtOrakel^plaatfen zijntoegc-

fteld geweeft s voor fo veel men daar van ,
meer en

mcerler door de tijd, en eyndelijk door t verval

van 't Heydendom en verwoefting der dusdanige

Tempelen, heeft konnen ontdekken. W^nt dat, an-

derllins, Lieden van dengemenen hoop (jafelts niet üc

VrincenenMen, ten 7.y by bylondere loeva len

van noodfakelijkheyt ofdwang , of iets van dier-
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ORAKELEN.
gelijke natuur ; ofomkooop,ofander gewin, van
geld ofachtbaarheid ) geenffins hebben mogen en
konnen fien de rechte gefteltenis der faken, en hoe
die wierden gepleegd : noch recht fagen (indienfe
al iets quamen te fien) 't geen'er waarlijk gepleegd
wierd , of 't geen fy üg te fien verbeelden , tonen
ons overvloedig genoeg de Voorbeelden der oude
Orakel-plaatfen. Ónder welken *t my genoeg is hier
voort te brengen d' Orakelen vanjupiterte Dodone ,
en 'Van Memnon in Mgypte: wijl doch ook d'andre
Voorbeelden hier toe dienende , fich van felfs on-
der de hand gcnoegfaam fullcn opdoen.
Wat dan dit Dodoneefche Orakel aangaad , daar

van zijn, fovele, fo verfcheydene , en daar by
noch (by de oude Schrijvers) fo betwijfïelde Ver-
tellingen ; dat 'er geenflins recht uit verflann kan
werden

, op hoedanige wijfen de faken fich daar
toedroegen. Daar wy in tegendeel klaarlijk kon-
nen fien , dat fy , Schrijvers, felfs , daar niets feker.s
van hebben geweten : en maar alleenlijk gefchre-
ven en verteld hebben 't geen fy ofuit dè Vriefte^
ren , ofuit de Dependenten derfeher , ofuit de Super^
fiitienfe Raad-vragers aldaar heen geweeft (van wel-
ken fccr lichtelijk d* ene dit d' andre dat , die faak
aangaande , fich hadden laten op de mouw fpellen)
of uit hunne eigene gifliing hadden bevat.
Want (om voor by te gaan de malle fabeltjes en

Poëtifche verficrfelen van den Eykenboom en van
Duiven die aldaar antwoord gnvcn, enz.) feid voor
eerft de Verkortcr van Sirabo [Srraboos eigene woor-
den zijn hier door de rampen des tijds verloren]
dat'er in deTewpeleen Kopcre-pot ofDrievoet flond^ en
daar by een kleen Beeld , dat daar als over heen hellende
eenkoperefixeepmeteen driedubbeld ketentje, met dob-
hel-fiesntjetis aan de eynden voêrfien, in de handhad'.
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i5o VerhafuieliKg van de

Welken door de njindhe^^ijeegd zijnde op depot , Ketelj ef

'Drieuoet vielen^ en alfo een groot geluid ver'-^ekten.

Deemon , door Suidas geciteerd , leid dat het Ora-

kelvan Jupiter te Dodo?ie rondom met kopere Potten ( of

Drie-voeten ) tuat befet » die feer dicht by malkandren

Jlonden : van welken enege/lagen engeroerdzijnde, zijn

geluidengeraas aan de naa(i volgende y en fo verder ver-

volgens, gemeen maakte: en dat fulks alfo een la7ik-s^'^-

lige omgang van geluidvervjekte.

De felve Suidas verhaald weder uit andren, dafer

een Statue, ofStal-beeld^fond, in degeheyligde Eyke-

boom , dat een Roede in de handhad ; en , met defelve op

deKetelofBrie-vootflamdey eenfeer ordentelijk-, nefy

enfietgeluidverivekte.

Vhilofiratus feyd, dat Vr een Koper Bekken hmg-, daty

een groot gedeelte van den dag door , klonk j en nietfwee^

voor Vr yemandde handaanfloeg,

Ariftoteles , die (geli)'ker Suidas van getuigd) dat

laerk voor bedrog en verferfelhield, féid , dat 'er twee

Kolommenfionden , op welker eene een Kopere Votfiond,

0pd*andreeenKindmeteenJweep', welker riemen op , oj

iegensy de ?otfloegen, en alfo 'tgeluidverwekten.

Stephanm (die in 't Grieks van de Steden enz.ge-

fchreven heeft ) feid i daf de Tempel van Juptter te

Jiodone geen muuren , of wanden, had ; maar alleen-

lijk Drie-voeten ,feer na by , nevens malkandren gefield

Co dat de eene geraakt zijnde, 't geluid daarvantotde

naaft-by-fiaande , en alfo voort vervolgens rondom liep j

tot dat hetweder van voren afbegon.

Meerder Befchrijvingcn hier over op te halen

acht ik nodeloos ; en voor al het by-halen der Yoe-

tifcheverfierfelenvAn de Duiven die aldaar piophe-

tecrden van de Eyke-boom die daar fprak {
van wel-

ke Eyke-boomja/öu de kiel van fi)n Schip ^rgos fou

gemaakt hebben ; en die ook foo Or^^^Z-u;^^ was
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ORAKELEN, i6i
datfe aan en fijn Gefellen

, wel degelijk
propheteerde) ofdiergelijke vodderyen , door de
fiiperlhtieufen op Poé^ifch Credijf geloofd , en door
alle wijlen fo Sirah , als andren , belacht werden.
JUaar lal ik liever noteren 't geen ^w^^/ onder an-
dren leid i Dat na?ne7itlijk te Dodone^ by de Heylige
^yky [andren maaken 'cr een Boeken-boom van, dac
evenwel lo bvller veel niet fcheeld] het Orakel-
^ntv:oorddoor Vrou'wen'wierdgegeven: en dat, ah de
Raad-vragers naar V Orakelquamen naderen , de Boom
^^'^'^idv.ierdengeluidgaf:^^^

Dat ^eer eerft Vropheten waren gewceft, die ant-

Z^Z TTC geeft ookH.^.r«,
met duil crlijk te kennen s ) doch dat 'er in gevolgvan tijt,dr,e oudeWij ven (te gelijkjtoegeftelt zijnlOehjk ook, van ouds, toen 'er de neSring noch^at drukker viel, tcDelphis mede drie ?yh>i^ ,o£
Vrophetejfen) tegelijk^Arex^. SY'hoon 'er by P
chus tijd

, en al een lange wijl te voren
, maar eenewasi en t werk toen gemakkelijk afkon

j door'tmeer en meer aangroejende ongeloofder Ueydcnen

^/ l""')^^'
^^'-'"^ aangroeien d^

Chnfieliike Godsdm.(l: die metter tijd tot der Or^!
^i'/t'zj gehele ruïne Itrekte.

Van de Propheten ook (in plaat<=of nevens da
Vrophitejfen) m de Delphrjche Orakel^Tewpcl
bruik

,
lal ik ook noch verder gevolglijk iets ko'men tc leggen. Nu lal ik eerll noch een exempeL

van de lelve nnrunr, met datvan Dt>^ö«^., bvbren*
gen.

't Geen van het Beeldvan M€?n7Jon
, 'twelk ni-r

alleenlijk gepretendeerd werd , met den opoane
QerSonne gelproken, maar ook felfsOrakeJ anr-
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l62 Verhandeliging van Je

woorden gegeven te hebben) door de oude Schrij-

vers is gefchreven , betoond geen meerder kundig-

heit der rake, alsdztv^nyupiteruDodone.

Taufanias [die evenwel geenffins voorgeeft üog-

cetuiae geweeft te/ijn, als uit de Latijnfche Ver-

taalders fchi)nd te blijken j offchoon fijne eige-

ne woorden fnlks in *t minfte niet te kennen ge-

venl feid : , , dat het een Colojfm was , dic ,
te The.

bis in Egypte opgericht, het Beeld der Sonne,

als fittende, vertoonde. Van welke Cö/#^ ve-

len (N B.) geniigdendathetiWf^»»o»was: al-

hoewei deThebaners felfsfeiden, dathetiV^«-

»ö»niet was enz. D^tCambyfesdc lelve had la-

ten doorlhijden (ofals andren leggen , ten hal-

ven hp.d doen flopen , om alfo te ficn wat daar

inwendig in Ichuilde, en door wat Inltiumen-

ten dat gepretendeerd Mrakel uitgewerkt

wierd) fo dat by fijne (gcli)k ook by^/r^^föx

tijd , de eene helft noch als fitten bleef ,
terwi)!

d' andre ter neder geworpen lag. En dat het ge-

deelte , dat noch overeynde fat , alle morgens

,

met het opgaan der Sonne , een geluid gat , als

defnaarvan eenCyther ofLier, wanneer die

komd te breken.

Andren (namentlijkr.«fww«f, Tacttns enz.) leg-

cen, dat 'er een Articulaat geluid, en als Men-

fchelijke ftem , uit voortquam : ja enigen ,
dat

het (ivls reeds aangeroerd is) Orakel-antwoorden

gaf; en met opening der mond , en (
dat meer

is)inVerfen, fprak.
, , ^ , ,

Dusfeggende meeften ook, dat het in deopene

-Lucht^ niet dat het in enige Tempel, veel minder ö«-

der dak , ftond. Vlinius in tegendeel , dat het in de

TcmpelvanSerapis ftond i indien met onder dak,

(gelijk het Beeld van 5fr^/'jf, dat onder dak itaan-

9 >

3 >

9 y

^ >

5>

5 >

> y

55

3 y

y y
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ORAKELEN:
lóf

de, op fekere tijd van den dag door de Son befche-
nen wierd enz.) ten minllen binnen hetbegrii»
v^ndeTewpe/vanSeraps. Waarom men ook mee
reden twijftclen kan , of dit Beeld doorPW be-

p i^""?"
^^^^^ "^^^ ^^'^ gene dat door

RuffiJ^, befrhreven werd; (als dat hy RuffimAlexan^
dne noemd) en waar van ik dc Hiftorie,wat verder
beneden noch lal by brengen. Te meerder om
dathyPWopdelewijfefpreekt

: Thebis delubro
berapts, ut putant, Memnonis Statua dicatus \lapis • 1
que?n^uotidiano Solis ortu cortaélum radiis , creLre (N

/ T'* ^^rte/J'van durge/^k eenfteen , die tl
Ihebe {_m Egypte] indeTempelvanSerapi, Haad: en

. dten men meend het Beeld van Memnon , aUaargecon^

^fT-L ^'''^^n'wienmenverhaald, dathy^

fjdgeeft
i'^^^^f lofbefihenen] ge^

Wederom feggen eenigen, dat die SIatue van {leen
^asgehowwen; (onder welken ook weder defen fee-gen dat het uit een gehele fteen gehouwen was

,

andren dat die uit vele, ofverfcheidene ftenen, ge-
tlijk ook waarfchijnlijftk is , was te faam gefet) An-dren, datfevanKoper^^sgtm:i^^l. Enigen, dathet een Colojfus

, ofvervaarlijk , en verre boven na-
? tuurliike gcltalte groot was nndren, dat het een
. ^ndrtasy ot Beeldeke van vry minder als natum'lüke
\Mans^grootte^;i^, Enigen, dar het di.ox Confecra-
•' ol gepretendeerde overnatuurlijke, en MyflerieuCe
Heyltgmg en Wijding» en daar op pajfende befvjerini,

fdr-ar toe was bequaam gemaakt ^ andren weder ,fdat het door Menjchelijke konft , en aerdiglijk daar
)
toe gebruikte raderen,ofandre werk-tuiieLuam
geluid te liaan.

^

De recht cordate Strabo, verhaalt *er van hec
gene hy, ten dele by traditie daar van had ge-

^ i hoord^
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Verhandeling van de

lioord , ten dele felfs aldaar tegenwoordig zijnde,

hpd ondervonden ; en feid daarom m fijn 17 Boekj

Vat Vr tuoee Colojfen -waren , elk Van een enkelefieenge^

maakt : -welker ene {byfijne tijd) noch over epide ffond>

en '/ bovengedeelte der andre door aerdbeving , naar men

verhaaUey ter neder ivai geflort. En dat men geloofde

(N. B,) dat'er eenmaaldes daags t van dat gedeelte-, dat

noch op (ijne voet -was gebleven, eengeluidgegeven vjierdj

ah vaneennietgrotejlag. En {voegdhy'erhy) tk fe^s

heb, vjanneer ik met ^lius Gallus ^ en met grootgejel-

tchap van andre Vrienden , en Soldaten y daar heenge-

iaan-wasy 't geluidgehoord. Maar of het van onder utt

% Vo"! hercjuam ^ dan of het uit de Colofus/elfs voort-

quam-y of, eyndclijk oft van iemandder
omBanders -wierd

gemaakt , loud ik gee?jjjins kontien verfikercn. Doch vjU

ikyom de 07ifekerheidder oorfaakMever alles ivat my voor-

koomdgeloven . ah dat er uitftenen, opfodanig een -wifje

tfhamzevoegdy geluidjou voortkomen.

De mecllc Ickerhcit die wy van defey?^/»^ (en

van 'c Dodoneejfe Orakel) hebben , is ( ftehjk ook

van dat sznjupiter Ammony en Apollo Delphtcus

cn andren noch gevolglijk fal Wijken) dat de ver-

iUndigfte Lieden altijd geoordeeld hebben ,
dat

het maar puur bedrog was
,
't geen daar omtrent

omgmg: en dat (als reeds gefeidis) de Kaad-vra-

eers eeenilins witten , watter waarhjk vertoond

wierd, of gefchiede j maar datie 't alles uit de

mond, of der Propheten, en andre Pr:efereny of

uit de mond van andre geintrefeerden, moeilen ont-

fangen. Waar onder noch andre foort van Leuge-

naars konden lopen j die, gelijk 'er velen doen,

verhaalden 't geenfe felfs noid hadden gelicn i

fchüon fonder ander voordeel daar voor te beha-

len, als de ketehng en 't vermaak, van iemand wat

tc hebben in de vuift gedoud, gelijk veehijds by de
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ORAKELEN. ,^>^

Reyfïgers gebeurd ; die uit uitfieemfche , en wel
verafgelegene Geweflen wedergekeerd , io giicrne
grote leugenen en wondren verhalen j en feèr lich-
telijk leer lichtgelovige Menfchen aantreffen : en
daar by die hun vermaak ofintreft vinden in fulks
verder te vergroten en te vertellen. Waar uit dan,
fo door 't anders en anders vertellen doordefeof
gene i en 't qualijk veriban j en 't moedwillig ver-
deren -y de fo verfcheidene opinien van d' omllan-
digheden dusdanigerOr<j/^é>/?«, konden ontftaan,
en waarlijk, mijns achtens ontitaan zijn.

tüeen de Reyfigeri van defe tijd getuigen i%
ook mijns achtens "vry aanmerkelijk. Den Heer
van Moncony ( wien ik ten opfichte fijner verttellin-
gen feer elHmerej wijl hy, een Fransman fcer
byfonderlijk bereyfd , feer nettelijk befchrij fd
niet alleen vele particuliere faken van mijne ge-
boorte a^d-Haerlemy die ik en feer velen weten
net het felve te zijn j en verfcheidene particulari-
teiten , die ik noid buiten 't leien van fijn Boek, en
nevejos my miffchien noch vele andren~ mijner
Mede-Burgers fouden hebben geweten : en die fo
net bcfchnjfd het humeur van Menlchen , die ik

,

en alle de voornaamfte Burgeren van Haerktn^ juill

even fo hebben gekend : dat het abfoluitelijk
(mijns oordeels) onberifpelijk is : en wien, ik
daarom ook al tamelijk geloofgeve , in 'c gene hy
van andrc , fchoon vry verafgelegene , Gcweften
geefd ) de l'elve verhaald 'er van \ op defe wijs

:

Voor aan den wgang van defe laatfie Kamer van 1 6Z,
voet } fiettnen de mond van een vierkante Put , die fèer

diep is .y enviaar inmen niet nederdaalde om deVleder-

muijjen j en andre ongedierten die men daar fau mogen
ontmoeten t en die daar ingrote menigte in aÏÏc vertrek-

ken huishouden \ lüant ""er is geen a?idre opejiirig ah dte

L 3 van

I
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l^S Verhandeling van de

man den ingang. Men houd dat defe Vut onder d* aerde

doorgaadtot aan eenylfgods-Beeld-idat daar ontrent 300

treden affiaadnaar de kandvan Zirok. 't Is een leggende

Sphinx 5 doch ivaar van men niet meerder fiet als het

hoofd op het Lichaam , vry qualïjkgehandeld ; zijnde de

neus en hngans gebroken en gefchonden. Doch de refi is

fchoon om te aanfchowwen ; en befpeurdmer in de konft en

*verjiandvan een aerdig Beeld-fnyder, die niet toegafaan

de Grieken » over ivelker werken ivy onsfofeer verivon^

deren, Sy is z6 voeten hoog ; en heeft i <; voeten van de

oren tot de kin. De vertellingen by overlevering hier van-y

%ijn 5 dat de PrieJlers\door de Vut der Pyramide onder dit

Beeldquamen j en datfe daar uit hunne Orakelengaven.

Ook ijfer eengat boven in^t hoofd(van defe Sphinx) loaar

in eenMenfch kan blijven over eyndefiaan ) fonderge-

Jieptevjerden : dat ook ivel licht tot dit bedrog,gediend

heeft»

De Heer Thevenot(die ook defe PJaatfen bereyfd

cn befichtigd heeft) meend dat defe (nu genoemde

vierkanteƒPut daar geenffins toe gediend heeft,

oftoe kennen dienen- om de moejeijkheid , die

daarinftak: maar dat de toegang tot dek Sphinx

gemaakt was , door een gat dat in 't voorgebouw

ofTempel der twede Pyramide te vinden is : of

noch liever door een gat , 't welk ter zijde van defe

Sphinx y en daar feer dicht by is.

't Geen de Heer Ifiac van den Hove, mijn Mede-

Burger , die noch onlangs met grote opmerking

en oordeel die Plaatfen heeft béfichtigd, my hier

van ook heeft bericht, is, dat 'er een lange onder-

aerdfche gang -van degrote Vyramide tot aan meergemel-

de Sphinxfchyndte lopen : wijl die van de Pyramide

recht op de 5'/>y&;»x aanloopt : en fchoonfe fomtijds

door de winden met fand is overdekt; evenwel

wanneerfe te voorfchijn komd ; fich weder altijd

op de felve wijs vertoond. In-



ORAKELEN. i6j

In dien 't derhalven (dat ik evenweel aan yders
eloofen oordeel laat) met defe Sphinx , licli op die

("eive wijs heeft toegedragen als met het Beelkvan
Mémnon , en andre Egyptijche Tempcht

( in welken
en de onderaerdfche holen , en de heynielijke toe-

gangen tot der felver uitgeholde Beelden door de
Chrifienen ontdekt Z.ijn) diend dit exempel tot

meerder bcvcfting van 't bedrog daar ontrent (in
Mgy^lé) en elders , door de Orakel-papen gepleegd.
Wat nu aangaad het Orakelvan Jupiter Ammon ;

difputeren als noch de hedensdaagfche (Criti-

l'chcn , Letter-fifters, ofdes fclfs Beeld een Na-
'velgelijk zy geweefd, dan ofhet tot de Naveltoe een
K^w gelijk is geweefd,- of ten minften mctRams-
hoornen op het hoofd vooriien. Welk difpuit hier

evenwel niet veel ter fake doed : alhoewel fo veel
defe verfchilling mede te kennen geeft, dconfc-
kerheid en onkunde der Raadvragers enz. ontrent
de ware gefchapenheid der fake. Die ik reeds nu
met voorgaend e exempelen betoond heb.

Wat omftandigheden , evenwel, wy ontrent het
fclvc gepleegd te zijn vinden ; en wat kunsjes daar
ontrent konncn , en waarlijk hebben, plaatsgehad,
fullenwe gevolglijk noch befchouwen : naar dat

wy eerft van het Delphijcbc OrakcliuWcn gehandeld
hebben.

Ondertuflchen ftaad aan te merken , dat , gelijk

de verborgene tocllcl deler Orakcl-plaatjèn lècr

konftiglijk ( op d' ene plaats evenwel meerder op
d' andre minder) was uitgevonden , en gevolglijk

gepradileerd ^ daarom ook niemand tot de Adyta,
ofallerheyligfte Binncn-plaatfen (fomtijds ook ge-
heellijk niet in den Tempel ,• of dat hol der felve

,

waar uit in de Adyta befcheidcntlijk kon gelicn

wcrden,en wat'er bedreven wierdjisgeadmittecrt;

L 4< bui.
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buiten fodanige Perfonagien , die, of om hunne
byfondrc macht en grootheid , en de vrees uit wei-

gering aan den lelven by den Vriefieren daar on-

trent ontftaan ; ofom dat die Groten voor die tijd >

om hun achtbaarheid en voordeel byJan alle-man

te vergroten, en verwonderlijke inbeeldingen in

de felve daar door te doen groejen en verfpreyen,

het bedrog met de Vriefleren hebben t' faam ge-

ftaan , en naar hunne eigene en der felver intreft

vergroot.

Dit toond ons't voorbeeld van Alexander de Gro-

te', die befteld hebbende , doorftillijk voor-afge-

fondene Boden , hoe en wat hy aan lich wilde ge-

antwoord hebben enz. naar 't getuigenis van Stra-

bo , maar alleen verlofkreeg> om in fijne gewoon-
lijke kleding tot binnen in den Tempel te treden

;

daarfe alle en van klederen moeften veranderen

,

en van buiten de felve Tempel , het antwoord van

VOr^/tf/aanhoren.

Dit fienwe ook in Vejpafiaan en des felfs Soon

37/a^i die { naar dat al een wijl te voren aan

ƒtf<^»teAlexandric het Rijks-gebied was opgedra-

gen j en hy al een wijl fo ontlachelijk voor Vttellius

was geworden , toen noch maar 't gerucht van fijne

toeleg te Ro;j7efichduiftcrlijk verlpreide, en yder

evenwel daar door de mond yzwVej^afianus vol had,

dac hy t' elkens wanneer hy die naam maar hoorde

noemen als opgewekt wierd : ) d' ene het Orakel

n}an Serapis te Alexandrie ging raad vragen : maar

fodaniger wijfe dat hy eerfi bevalalle Menfchen van
den Tempelafte vieren-y en alfo tntrat , enz,. Waar door,

't geen hy pretendeerde gehoord en gefien te heb-

ben, op fijn credijt alleen moeit aankomen : en

d'andre ,
namentlijk Tttus , van de Priefter of

Propheet Sofiratm gehoord hebbende, dat d'in-



Orakelen. i6g
gewanden van gelukkige Voor-tekening waren
cndeGodenzijn (en fijns Vaders) grotevoorne-
mens bcgunftigden; en de lelve Priefter hem noch
enjge gewoonlijke redenen , aldaar voor die tijd
geleid hebbende

; defe Pnefter Jaar op hem naar de
Adytaleyde; en alleen hem aldaar . het geen toekomend
-was voorfe;de Dat al weder op 't Crcdijt van 7;/;..
aanquam: die nevens Hjn Vader even feergeuiter-
refleerd was, om de inbeelding van de glpreten-
deerde fextraordinaregunaen; hulp de? Goden

,

cn den Soldaten , en verder 't dom gepeupel
(

t
welk van hoe groot vermogen dat in beroernis^

len vanR.jken en Republijken zy , genoegfaam
wereld-kundig is) in te prenten. Dat fy beidennoch te beter doen konden, om dat al een wijl tiids
te voren .Ve^aJIanu^t^n lelven eynde, aan de God
Carmehts,m 6yrie had raad gevraagd, (toen hy nochmaar fijne toeleg in 't heymelijk broude ,alsS
cid-

)
en dat de Propheet aldaar feer voordelige ant-woord had gegeven 3 gelijk dat alten eerfien

overal verfpreid -was, en in yders mondals beflurven •

en d:e dmgen veelvuldig inftjneprefentte {door de Hovel

MroTen if
""^^^^ *' ^"^^J*^^^" gewoonlijkden Groten, die van grote voornemens en hoop

zijn, daar in opfet cn flattcerd ^
Door Diodorus Siculus (Grieks Hiftorie-fchriiverwerd niet duiaerh;k beveiligd

, 't geen ^/r.Jvan
t al een intreden van Alexander in Adyta vdhaald. t Geen hem in defe Adytü> ofSpelonk TofHeydens Heyl.ga der Heyl,gen. fo alOe iemand in-ders fou willen noemen

J wedervaren i^, ouamook op njn Credijt aan. En wierender we?vekdingen, io ten oplichten dervragen van hem^edaan en antwoord des Priefters lan hem ge^vfn •

alsandremeer bejegeningen, (van datdePr.^X";
^ ^ hem
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hem Jupiters Soon , fou genoemd , ofin de begroe-

ting onwetende geftameld , hebben ; dat dan gre-

tiglijk door de Hovehngen als ernft , waarheid , en

Godhjk Orakel, was opgevat; of door hem ex-

preflelijk fo flatterender wijfe, en quanfluis by toe-

val ,
geftameld , ot met voordacht dubbelfmnig-

lij k was voortgebracht;, en by ^/<??fW<?r en fijne

Hovelingen als Godfpraak opgevat) van verhaald;

maar gelijk Plutarchus in Alexanders leven fchrijfd

:

Hadhy in die Brief, die hy aanfijn Moederfond, gefchre-

venj dat hem enige heymel'ijkeGodJ^rakengegeven 'wa-

ren ' die hy luederom gekomen z'^nde aan haar alleenfou

"jerhalen. Waar uit alleen , watter van defen gehe-

len handel te geloven was , genoegfaam te raden is.

Doch 't geen Curtius daar van verhaald , is fecr

aanmerkelijk; en blijkt 'er uit, dat niet alleenlijk

hy , maar alle verftandigen oordeelden, (en op diè

tijd alle deMacedoniers) dat het een bedrog was>

tocgefteld door de trotfe grootheit van Alexander ,

( en de flatterye fijner pluymftrijkende Favorijten)

waarom ook dc Macedoniers hem , in plaats van

meerder achting,cen feer grote wcerfin quamen te

betonen. Datfe geenffins fouden gedaan hebben

in dienfe enig geloof, aanfulkeGodfpraken, als

defe was, gegeven hadden.

Ten opfichte van het Orakel van Ammon itaaa

noch te confidereren , op wat wijfe het OrakeUanu

ivoord gaf. 't AUernaafte is dat de Anfwoorden der

Vropheten gefchieden , naar de bewegmg en niet

beweging, van knikken en winken door
het Beeld,

'cZ waarlijk door konft fo tïaam gefteld , 't zy dat

fulks maar wierd gepretendeerd. Dat feer gemak-

kelijk kon gefchilden : wijl dat de gepretendeerde

Antwoordin , als uit ^-^--f mde
eerder wierden gegeven voor dat dat Beeld in de
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ORAKELEN. 171
Adytaóooróe Propheet WIS geleyd, en doord'an-
d e Priefieren daar heen gedragen , met gefang enz'
dat fy daar dan quanfluis waarnamen, enverklaa-
ren.

Waar door wederom de ware gefteltenis der
fake (ten fy voor een Alexander) voor de daar heen
gekomenc 7?W-fr^^m fals reeds aangeroerd is )

verborgen bleef : enzy gemompt, naar het wel
gevallen der Prophete?i en Priefieren , en diergenen
die hun groorfte voordeel, ten opfichte van winft
ofauótoriteir, of beiden te famen , daar uit dachten
te verkrijgen.

Dit fullenwc, achtik, noch klaarder komen te
lien

j uit de belchouwmg van hoe en wat fich al
ontrem het OraMte De/phü (en dat wmlrophonm
te Lebadte) heeft toegedragen. Waarom ik dan, my
eerft kerende tot het Delphifihe Orakel.ook fo voor-
eerft fal aan den Lefer erinneren 'tgeen ik van de
verkiefing en gefteltenis der Orakel-pUatfen.ten op-
fichte van natuur, ofkunft, ofbeiden tegelijkge-
legdhebbe. 2. Welkeen hoedanigePer^)nen die
waren

,
die of 't voornaam bedrijf, ofook 't behulp

derlelver geweeft zijn. Waar op dan gevoeglijk,
mijns achtens

, werd overwogen,wat voor foorren
vankunsjes eri guychclaryen daar ontrent hebben
kennen plaats hebben ; en ook wacrlijk hebben ge-
had

,
lo m defe als mede alle andre Orakcl-plaatfen

Hier toe is evenwel van node noch te conli-
deren, hoe de goede occafieen gelcgentheytder
plaatlenietalleen dikmaal fccr groot voordeel aaf
aan 'tkonftiglijk toeftellen AexAdytay en de ver-
dere konsjes en guichelaryen : maar dat men daar
door ook, door verborgene toegangen, 't zy naby, tzy veraf gelegen, aJles kon buiten fufpitic
aanbrengen, ofwegvoeren ,

'tgeen aan ofweg-ge-

bracht
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gebracht diende, 't Zy dat boven fodanige openin-

gen , of uit- en in-gangen ( die men dikmaa meer

ais een of twee m getal daar in , t zy door kunft

.

\ zy door natuur felfs , gemaakt haddc) enige hui-

fmg was gcboud ; of dat 'er andre lillen bedeklel

voordefclvenwasgepraaifeerd.

Want de Tempelen en de Gebouwen tot de fcl-

ven behorende, waren menigmaal van feer groot

begrip; binnen bemuurde geheyligde Boflchaaen;

met dikmaal meer als 3> +5 ja meerdere , affchut-

felen afgefloten; en binnen welker omvang dik-

maal nSch andre Tempelen en Cellen , Woon-

plaatfen en Graf-fteden waren bcflotcn als die

van Vems , by de Mgmeten ; die van Jupter Hamniony

inAfrica; vm Jupiter Belus , U Babyiome ; v^n Dia-

va, te Ephefm-, van Serapts , te Alexandrtej ook te

Delphis 'tt Doti^ in GabaÜé ; en in vele andre Land-

fchappen en Steden meer : en waren wederom op

andre Plaatfen de Tempelen , fchoon van malkan-

dren afgefcheyden , dikmaal fo g^^urig aan mal-

kandren, dat, door de onderlinge conulied^^^^^^^^

pen, feer gemakkelijk kon door onder-aerdfchc

holen toe -gebracht en geprepareerd werden,

't geen, om den Raad-vrageren te mompen, van

''°Van h^t HolvanTrophonius (gelijk dit ook van

andre onderaerdfche holen , fo in Itahe ,
Grieken-

land, als ook in J udea
gevonden ; en waar

^^^^^^
feer aanmerkelijkeH Itonen vind,als debchrij vers

Srdl^^k getuigen) feid PhUofiratus ,dat het.

Tnnaby gelegene, en ver afgelegene opemngen en mtgan-

7enhld\ en dat fomtijds d ingeklommen doorde(ena.

%re^4geneverdere-,lierde^^^

tfd^tftLrbyUcriienVhocia. oftotop deFronUeren

rjan Bceotia.
j^^^^
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Isjo. 5.
Voorbereyding tot het

Orakel-vragen te Delphis. Pag. 173.

, 'T^E Orakel-vrager in gebeden y en in fuperfii'

Jl/ tieufè d?votie gehouden.

1. 't Opjcbrij'vefi verlnelenenz^der Orakel-vragen,

eerfc door de 'Raad-vrager uiierden overgeleverd»

2 Overleveren derverfegclde Vragen, door de gedoekte

engemowpte Orakel-vragers aan den Fropheten ,

07n die in V heilig Binnen-choor tot de Pythia en

ApoUote brengen»

4. Wichelaars en diergelijk gefelfihap den Orakel-vra-

ger geleydende en onderhoudende,

5 Tapen ofFropheten die de verjegelde Vragen in t

heylig Binnen - choor brengen , om daar op ant-

ivoordte verkrijgen

.

6 Tapen , die , om de doorficht te meerder te beletten»

alles met heylige Ji lerook-damp vervullen.

7 J)e Pythia j dis, naar'^t drinkenvan't Caffalifche i

viater , als van heylige P.aferny bevangen , naar*t

Binnen-choor loopt-, om Orakel-antv:oord te geven.

8 Laurc'telgen geplaatfi voor en in ^t Binnen-choor ,

om ook de doorficht te belemmeren,

q Het Binnc7i-choor des Orakel-tempels.

10 Heyligs Gefchenkenin deTempel, Jo door de Raad-

vrageren van voorledene tijd als anderen , op-ge-

offerd- .

11 Onderaardfche Holen en Spelonken, dienende om

hcymelük tot behulp te dienen , ofte befchikken al-

les viat tot beter momping der Orakel-vrageren kon

dienen.
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ORAKELEN. 175

Dat ook de Stad De/phis op fodanig een wijs ge-

boiid was, dat dit alles daar ontrent kon plaats

hebben , is klaarlijk te fien , uit de Belchrijving

die , fo oude als nieuwe Schrijvers , daar van heb-

ben gemaakt. Wat faken derhaiven , en welke
Perfonen

, heymelijk tot de Adyta wierden toe-

gebracht , en wat verfcheidenetocftel indefelve

gemaakt j 't 7.y van reukwerk en damp j 't zy van
beweging ofgeluid ; en diergelijke meer, kon on-

mooglijk niet wel net nagefpeurd werden , door
die genen die daar toe niet geadmitteerd waren :

om dat daar de nadere toegang niet t' enemaal
voor yder een geweerd wierd , fodanige belemme-
ring evenwel gepradtifeerd was i dat , of door 't

kleen en duifterachtig licht (dat daar by noch eni-

ge heilige , of om beter te f^reken fuperftitieufe

eerbiedigheit inboefemde ) oFdoor de beneveling

van Reuk-ucerk ; ofdoor de belemmering van Lau-

re-takken^ waar mede Adyta \?,n htt Delphifche

Orakel naar de getuigenijffen van Homerus» ^fchylusy

Arijiophanes , en des felfs Uitlegger^ en Lucretm y en

andren meer ; (en waarom ook de Fythia van hun
wierd geleid , uit het midden der Laure-telge» hare

antivoorden tegeven) het geficht niet doordrong.
Terwijl dan door defc Takken quanfliiis de God

vereerd wierd , (gelijk alles by na met Laurieren

aldaar was vercierd en toegellcld , c.n dc Pricjfers

ook Laure-bladen kaude terwijl in d* Adyta trad

)

ftrekten de felven tot belchaduwing van 'tgeen
daar anders kon gefien \verden,van fodanigen, die,
uit meerder Charadter, of giatie, verder als an-
dren, \ /y onrrent het geven der antwoorden felfs»

(dat ik evenwel achtefeerfelden gebeurd te 7.i)n)

't zy voor ofna het felve, wierden geadmitteerd.
Sod^inige inventien waren ook vry wel gepradi-

feerd



ij^ Verhandeling van de

feerd door die valfche Waerfegger hlexander ; van

wien Lucianus het leven belchnjfd , en door wien

hy, Luciaan , felfs, in groot levens gevaar geraakte,

( als gevolglijk nocb breder fal gefeid werden.

)

Welke Alexander fo wanneer hy aan de menichte

die tot fi)n Orakel van Mfculapus, waren toege-

vloeyd ,
fijne gepretendeerde GodGlycon vertoon-

de j dat deed in een huifing die, ftudieuÜijk duifter

gemaakt , maar een fchemerachtig licht verfchaf-

te i en daar by twee verlcheide uitgangen hebben-

de , van d' ene zijde de daar heen vloejende me-

nigte in, enaandeandre zijde weder uit, liet:

die dan onder en tegensmalkandren aan dringen-

de , ofuit haaft om te kijken , ofuit ftudie om wel

te kijken , door malkandren belemmerd wierden

;

en niet lang daar konden blijven, om de van ach-

ter hen voort-dringende hoop , ook met de felve

driften aangedaan. Waar by dan noch de verto-

ning van dat konfiefijkgemaakt Draken-hoofd y en be-

weegd met openen en lluiten des monds (
waar uit

fomtijds ook wierd gepretendeerd ftemmelijk ge-

luid voort te komen) met de fodaniger wijfe wierd

beleid j dat 'er niet al te licht (en voornamentlijk

op fuik een tijd en plaats) achter 't bedrog recht te

komen was.

't Geen my ontfchoten was, en dat evenwel hier

ook fijne plaats behoord te vinden , is , dat ook by-

fonderhjkftaadaan te merken, ten opfichte van

de Landfchappen waar in Orakel-plaatfen waren

toegerteld i dat de eerfte en de meefte , en die van

de allcrlangfte duur zijn geweeft, waren die genen,

daar de Lieden bot en dom waren \ door weinig

ommegang en verkering van andre Natiën ; en ge-

brek van commercie , ftudie , ofandre oeffening

des verftands. En hierom waft , dat ,
gelijk by de

dom-
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ORAKELEN.
domfte en ongecivilifeerfte Natiën van Europe

,

als nocb de Waarfeggerye ^ de toverye en fpook

,

het allergrootft geloof vinden ; allbo ook de Ora^

kelen daar eedl en meeft wierden aengenomen

;

van daar dan verder wierden verbreyd : fo door
die domme fiiperftitieufen , als door de liftiglijk

iiitgefondene EmilTarii ofBrakken ; en die^ van de

Priefieren uitgemaakt^over al dc wondren en Mira-

kelen 3 en uitkomft der Orakelen , met grote lift

,

en onbefchaamdheid (als menigmaal pretenderen-

de wonderlijk fclfs daar door geholpen te zijn)

verkondigden en uitbliefen.

Dus hadmen 'iwBceoita de mttïit Orakelen y en
van de langfte duur : wijl daar, als Horatius en Stra^

ho getuigen y domme en botte Menlthen waren :

niet fo feer, acht ik, uit oorfaak van een grover
lucht 5 als Horatus wil : (wijl en Hollandy ons Va-
derland ons geheel anders leerd j door d' oeffening

en verkering met alle Natiën , en de geflepenheid

door de felve , metter tijd , verkregen : en in te-

gendeel -/^/^^^/^ 5 daar dopr verloop van Negotie,
door verwoefting , armoede en verwaarloling van
ftudie, en oeffening van *t verftand , nu fo grote
domheit heerft , als oid in Hollandhtth plaats ge-
had) maar, als Strabo^y^oX noteerd ; door verwaar-
lofing van verkering en ommegang met andre
Menfchen j en in tegendeel het geftaag betrachten

van den OoxXo^.Luciaan 1'preekt dus s^nAlexander^

die fulks feer wel kon begrijpen en te werk ftcllen:

OpditbeJluit[vAn ccn Orakel op te rechten] wW'-
ten/è eerder overleg y ten l. over het Gcnj^eft waar in y

en ten 2. over de ?nanier ennvij/c ^ op welke /j ditJbude?^

ter hand vatten. Waar toe Kokkonaas verfioj/dy dat

Chaledofi bequaam was • als zwijnde een Landfchap vol

Kooplieden y en palende aan Ihracie en Bithjfiie^^ niet
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j 76 Verhandelmg van de

verre gelegenvanAfe en Galatie , en de Volken daar aan

geburig, In tegendeel ftreed Alexander voorfijn Vader-

land : feggende» gelijk ook narachtig ivas, dat in den aan-

vang vaft fodanige ondernemingen , men van node had

grove en domme Menfchen 5 en die lichtelijk dufdanigen

dingen aan-nemen : hoedanigen hyfeyde de Paphlagoniers

te zijn} die ontrent Ahunoteichos wonen. Als 'welken

doorgaans overgelovig en dow -waren : en fo haafi fy

maar iemandfageny die een Pijp- of Trom- ofCymbel-

Iffeelder metfich leidende uit den AeJJakfpeelde-i ofWaar-

feggerye voorgaf terfiont metopenmo7idenverbaafdy

daar op fionden te gapen ^ als op eenGoduit den Hemel,

Boch naar een korte tviifi-y hierover» vjon het Alexan-

der i enz,

Scer aanmerkelijk xijn Cvan 'c oud Italië ) de

Woorden viLnTitus Livius : Evander, voorvluchtig

uitVeloponefujbeheerfietoendieVlaat/èny meerder door

auéforiteit als gebied : hy eervjaerdig zijnde door *t Mi-

rakelvan Letter- kunde , die een nienwigheidvjos by die,

in vjetenf'happen ruwe en ongeoefende Menfchen. Noch

cerwaerdigerjaar en boverh'was hy door degeloofde God-

delijkheid van fijn Moeder Carment^ ; over wien fich ,

voor de aankofnfl der Sibylle inlt>*lia, de Volkeren als

over een Orakel'fpreekfierfich h:tdden verwonderd.

Dus hebbenwe ook reeds hier voren uit 5/r/<^o

geficn , dat Zarnolxis fich by de Geien wift tot een

iJ,o^^nOrakel-gever, voor en na fijn dood te ma-

ken. , .

Dus bracht Kuma \ noch dom en ongeoeftende

Roomfche Volk ind' inbeelding, van dat hy met

de God Jupiter tTamenfpraak hield j en van de Go-

dinne Egeria ( die quanlfuis op hem verhefd was .

de kennis van Goddelijke laken leerde. Op dat h v

lo te krachtiger nadruk en Auótoriteit aan iijne

Wetten gaf.
^^^^
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ORAKELEN, jyy
Dus trok Lycurgus , voor 't maken fijner Wetten,

CCift naar Dc4phos\ en bracht van daar die Godff^raak^
waar door de P;//?;^ verklaarde, dat hy dén Go-
den lief en waerd , en eerder een God als een
Menich was

: en dat , wijl hy een R epublijk wilde
ftichten , en van de God veribcht, welke doch de
belte form der lelve mocht 'iijn, kpoUo hem daar
in hadgeprefen , en gegeven d'allerbelle boven aU
leandreRepubiijken.
Dus toog hy ook, naar het maken fijner Wet-

ten , en vartfteJlingder Rcpubliike, weder na D^-A
fhos\ wijl fijn oogwit was , noid weder naar Lacede-
«/O» te keren

j en hy de Gemeente by ede verbon-
ben had, niets ontrent fijne gegevenc Wetten te
veranderen , tot dit hy felts was weder-gekomen

:

op datlc alÜD eewighjk aan de lel ven bleven ver-
bonden. En k)nd hy van daar naar Laced^mon

, ceri
Orakel quanlïuis aan hem fop fijn verlbekj gege-
ven; beheifende dat de Wetten vanLjcurgiM uit-
nemende wel gegeven waren ; en dat de 6'tad en
Republijk feer gelukkig en vermaard ibu blijven
io lang die naar de Wetten van Lycurgm iet.'fde.

Andere exempelen van Mirkus , van Sdph kfru
canus, van óy/«^, van Sertorius, cn andren meer,
Hiebik reeds opgehaald j en konnen 'er met alleen-
lijk van oude, man r van nieuwer t-jden , opcrehaald
werden; die (^n;; alle kliarhjk lecren de waarheid
van 't geen r//r/>/.'/ in iijn lodccap. van 't 4de l3ock
feid :

Geen faak ijjer die Jb kraihtjglijko'ver'tgewoed
van t gemeene Volk regeerdah deJuperftitie , ivijH fèU
'Vey daar't a?rd?rs dikmaalfuh i'elfs te regeren ownacb-
^g ,

'wreed
, en onftadvaftigis ; 'ivanneer het dooreen

ydele Joort van Godsdienft ixcrd bevan^tn
, heter geloof

engehoGrjaa-.xheid aan fijne Prophef , ah aan fipw
Overhedetijgeefd.

M In
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'

In tegendeel, daar ofgrote roevloed van Mcn-

fchen was, en by die occaile ib vvcl geneulden als

onaeneufden^lb wel geoeffende^of door oordeel en

ihidie geflepene verllanden , als domme en luper-

ftieufc Menlchcn ; fo v^dEptcurifieny hnfloteha,
|

Terhatetici, Cynici y hkademci. de Navolgers van
|

Verfwcrttus, en van andre meerdere feden ,
die alle

oenig geloof aan fuik bedrog gaven , mede qua- «

men te verfchijnen, en de neus wat dichter by te i

Ücken; waren de Orakelen van geen lange duur : 1

als klaarlijk blijkt uit hetVooibceld y^l^ Jupter
|

OlywPius te Pifa : waar heen door d' occahe aer .o

fee'r beruchte Olymptfche Spelen, Altd^S'^ ioorten

vanMenfchenquamentoeteichiecen

Dit blijkt ook uit hciOrakcls.in'XcA^oUoDa^

phne^s, waens Godj}>r.ken in de Voorllad van^«.

mchia in 6>r;..wieiden gegeven; dat door de Ch i-

Henen , die bv occaÜe van de Oraven der Mai tela-

ren en fpecialiik dat van Bahy/^s (waar van fy vry

veel'werks maakten, en dat met voordacht ,
ook

door Gal/ius de Bi oeder van Juliaan dhfojtaat ,
al-

daar was heen gebracht : wijl hy f
o>

fe^^^^^^^^^^

van dat bedrog,door toeloop, enz.der Chriftenen,

bv die cccafie" focht te 'breken ) ook onder dar

i>retext fo 't Gr^/^^'/ felfs onderkropen en oelaag-

llen ; dat de Prkjieren van node hadden, voor eerlt

hunne gepretendeerde God een wi)l lang te laten

Sn, L daar naar aan d' Apoftaat JuUa.n ,van

welke ten hoogde te bejammeren is , dat fo oraa

en doorluchtig verftand, en, mdienmen met >v

i

d te onfijdig oordelen fo anderffins cddmoedig

hart i als een hond weder tot fijn uitbiaaklel g^-

iol^e; : en daar hy alleKeyferen anders wajuhjk

in Kcyferlijke deugden overtrclte , lich t 1) u t

inti^ft , 't /.y uit andere vchemcnte paffie verv oeid.

1
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ORAKELEN. 179
fijnen Hi'y/W komende re verfiken, Zich by alle
Makonielmgen heeft iluikende gemaakt ] te'doei^
ntwoorden , dat het Orakel gene antwoorden
eer gaf, om d'oncheiliging en befmetting der

daar ontrent gelegene Plaatfen , en gevolglijk ook
de Tempel, gefchied door 't aldaar begraven der
Chrirtenen , en Ipecialijk Babylas. Waarom ook
met grote Pompc , llatie en Heidenfche ceremo-
niën , die Lichamen , uit ordre vanJW/^^;/, door
de Prielleren weggenomen en elders heen ver-
plaats wierden. Waar ontrent vry aanmerkelijk
zijn de Woorden van Zonaras ; (in *t leven van Ju-
liaan

) hy offerde aan de Daphncifche Apollo Offer-Jlach-
tingen van gehele honderdBeejlen {holas hekatówbas)
en dewijl dat Beeld doof en (lom bleef, antwoordende
Prophete» ,gevraagdzijjide naar de oorfaak derfi'tljwij»
gotdheyd : dat het Beeld {ofde God)fweeg, om de dodeny
die daar ontrent begraven lagen. Want''er waren en de
overbl'ijffelèn van a?idre Martelaren y en dat van derf
Ueyligen Martelaar Babylas^ heengebracht.

Van meer andere Orakelen foii fiilks ook konnc a
getoond werder? : doch 7.ijn dcfe Voorbeelden,
mijns achtens, voor defc tijd, genoech ; en fuUen
noch andren fich wel licht,by gevolg var) dele Ver-»
handeling, van lelFopdocn
Doch om weder naar Helpbos tc keren > en fo na

wy konnen , tü belchouwcn, hoe en war daar'al be-
dreven wierd

: Itaad te letten , dat niet op alle tij-
den en dagen

, oFwcken van het jaar
, dcFcgepre-

rsndecrdcÜr^tó» wierden gegeven : maar dat-
men

, nair Vlutarchus getuigd , in 't eerlle die maar
op ene lekfc daar toegellelde dag in't jaar gaf, in de
maand als in welke 'tOr^i^•^'/^ich eerft had
geopenbaard i en in welke hpoUo een gehele week
lang fijnc antwoorden gaf. Eji dat'eral fecr lango

JVI % tij4



igo Verhandeling 'uan de

tiid verlopen was, eermen die begon alle maan-

den te geven. Wijl in 't aller-eerfte de Pythia,

maar op ene enkele dag in jaar,hare Orakelen voort-

^bracht. ^ , , ... ^

De redenen voor fuik een geftelde tijd, en loor-

te van bedrijf, xijn byfonder aanmerkelijk: na-

mcntlijk , dat i. de onder de hand toenemende

lliccenen van dat bedrog, en mettertijd (eer toe-

nemende toevloejing van Raad-vragers^ door mid-

delen noch gevolglijk te verhandelen, daarheen

gevloeid, maakten , dat men meerder byfontlre

tijden (gelijkmen ook meerder tal van ProphefeJJe?^

maakte) en occafie voor dc Raad-vrageren om te

vraocn ; en voor hen-liedcn,om te beteren meer-

der winil te doen jverfchafte. Welke gcllelde tij-

den ook occafie gaven om alles tc beter altijd vaer-

dig en in ordre^te krijgen ofte houden t geen dat

dit bedrog van node was.

Hier by quam , dat daar door ook occahe aan an-

dre Orakel-winkels (dat ikfe dus noeme )
gegeven

wierd, om mede hun voordcel re doen; enal o

den andren minder te hinderen. Want, (choon elk

fiin eigen voordeel focht , trachtenle evenwel mal-

kandren den Bal toe te kaatfen : op dat door hunne

diflenfie en verkeerde machinatien de pot met ro-

len niet wierd ontdekt ; en ook , op daile de Raad-

vragers fomtijds naar een ander Orakel verlcnden-

de ffy en eygene en andrer autoriteit te beter kon-

den vaft ftellen en houden : en hier by quam t toe,

dat de felve ^pollo dan te Delphis , dan te Colophon ,

ó^nteXanthusy danteCW, dan te weder by de

Branchiden en veleandre Plaatfen meer ,
lijne Gorf-

^'^Du^'s f'Jnwe, uitWw, dat ook Apollo, de fes

winterfe maanden, te Vataré^ in Lycic^ enin^dc
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CS fomcrfche te Delos Orakel -antwoorden gaf.

Alhoewercr ook, waarliik, fo fcer vele Orakel-

plaatfen wznApollo en andre Goden en Godinnen
waren, dat dit in genen dele by allen wierd geob-
ferveerd ; maar ( buiten fcer weinigen ) elk iijn

befte tijd, en gelegcntheyd van voordeel Ibchr,

Tonder andren (ten zy buiten aanmerkelijke fcha-

de) daar in aan te fien.

£n gelijk delen malkandren (als geleid isj den
Bal wiften toe te kaarlbn ^ en Ibmtijds den Raad-
'vrageren van dit naaf dat Or<a*tf/ te verfenden : (door
een Orakel-antwoord, evenwel, tot dien eynde
gegeven j opdatiy ondeituffchen felfs niet van 't

genoT verfteken bleven,en lien felft voorbygaande
een ander het profijt toefonden. ) Sowift ook de
Waarlègger Alexander Teer wel dit kunsje tot fijn

voordeel te gebruiken,- en {\Q\ió^ ^va^iXtOrakel-ge-

vertn , met {omtijds d* ene ofd' andre Raad-vrager
na dit of dat Orakel te verfenden , aan de hand te

krijgen, ofte houden i die anders daar indirede , of
eyndelijk ook wel direde , tegens aan mochten ge-
werkt hebben: om dat hun licht betimmerd wierd.
Dus verlbnd hy i\}ne Raad-vragers menigmaal naar
J^lal/usyot naar Clarus, of naar Didymus, ot naar andre
Orakelen : en beval , die aldaar nader raad te vragen
enz. over 'tgeen door hem geantwoord was.

By dit übicrveren van gcferre tijden quam noch
de loting der R/md-vragers onder malkandren • om
wie de ecrfte , wie de twede , en wie fo vervolgens
in order , fou tot het raad-vragcn geadmitteerd
werden : als ons niet duiftcrlijk de Poet ^/r/f^^/w

lecrd. *t Welk, buiten het Ichoon pretext van geen
Perfonen aan te fien, ook byfonderlijk diende,om
te minder doling te begaan in 't antwoorden. Wiji
anders lichtelijk de antwoord geprepareerd voor

M 3 de-
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defen, by mistafting aan een verkeerde en heel ic^^

anders vcrfoekende , kon gegeven werden. Dat

dufdanige Loting ook by andren wierd te werk

^ellcld , toond ons 't Voor-beeld van de valfche

Propheet Alexander^ by Lucianm-, in des fclfs leven,

te leien* [ Van de wijfe van vragen of confulercn

fal noch gevolglijk by andre occafie gehandeld

Verdert. ] .
^

Verder wierd aan de Raad-vragers,hmiQn t geen

tnen met ftudic belïen wilde hebben (namentlijk

alles wat verwondering en verbaaidheid , en voor-

namentli)k een fuperftitieufe eerbiedigheit en vre-

fe , in hén kon verwekken ) de occafie ontnomen

van te fien watter ontrent het bedrijfder P^/^w,

derProphèten, der aridre Priefteren, eh verder

andren die ontrent dit bedrog moeften alTifteren

,

•wierd te werk gefteld. Want men fette den felven

(naar getuigenis van Plutarchus) in een vertrek daar

toe exprefleli)ke gemaakt en gefchikt i, (onder die

verblinding, en vervaarlijk geluid , waar van reeds

hier voor gefproken is. ) Kn wierd hier verder die

praólijk gebruikt , dat met eert uitftekende en feer

delicate geur en waalTem (als van d* allcrkoftelijk-

fte drogert en fpecerych) die (N.B.) uit ^tAdyta

voortquam, dit Verttek wierd vervuld : doch niet

alti)d noch, op fekere gefette tijden : maarfom-

tijds, fchielijkj en als^op 't onvoorfiehfte. Dat

feer wel alfoverfind was, om door de gelette tijd

enz. geen bedenken vah bedrog te geven : maar

door dufdahige maniere van doen opinie van Ni-

rakelen te verwekken : Daar dan fabuleufe Vertel-

lingen van d' oorfpronk , toevallen enz. ook toe

kondén helpen, en de fuperftitie in hert vermeer-

deren.

Voor en onder dit werk beforgden de Vapen feer

wel
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^el, datfe van honger noch dorfl: vergingen ,* maar
waren gedurig vrolijk , ten kofte der Raad-vragers

:

Wantint het llichten der llacht-oiferen , en 'c bc-

fichtigen van d' ingewanden der Beeften , en alfoo

preallabele Vooriegj^i ng van t; lucces ontrent het

Pythijchc Orakel-) ten oplicht van gunftige antwoord
en des lelfs goede uitkomft; wicrd het werk be-

gonnen en gecontinueerd (als wy breder uit het be-

jdrijf ontrent h^ilrophonifche Orakel (\x\\tn{\cn) en

mompten en fopten iV dus de Raadsvragers tot hun
eigen voordeel en vermaak.

ündertulichen ging de Pyth'ta^ (met voor opge-
bonden 3 niet een Fhocayfche Mytery en achter neer-

hangend^ hair; en ^cn Laurier-kransoiw Wioo^A
omlet ) naar datfe het Heilig Water van dc Cafiali-

fche Fonteyn [op andre Plaatlen waren weder andre

geheiligde Vloeden : alhoewel ook by 't Orakel

van Apollo Daph?ieus buiten Avtiochien:, in Syric, die

Vloed ook de felve benaming droeg 1 gedronken
had 3 en kaawende Laure-bladen ; lich fetten ( of
pretendeerde te gaan fitten ) op de geheiligde Drie-

voet ^ die gefeid wierdteftaanover het hol, waar
uit de gepretendeerde Goddelijke Vv^ind , waeffem
en kracht^ quam opwellen ^ die de Pythia quanfliiis

quam bevangen , en met de Gecfi van Prophetie , of
Vo(yrJeggi7?gy te vervullen.

Dat ^er IPierook-damp wierd gefmookt , toond
ons 5 fo de ordinaire gewoonte ontrent diergehjke

plechtehjkheden
( wijl die ook by na ontrent al-

le foorten van Olfcrhande plaats had) als L.vfw?/;^/

infijnt'Samen-fpraak van ( de door hem daar fo

genaamde) Jupiter de Tragedie-fpceUer ; die ApoIIo

dusfprekende invoerd : hoe foud ik dit [Orakelen

geven ^ ofover defe fake een Goddelijke Voorfcc;-

ging doen] doch konne?i doen > Momm \ naarder/iaal ik

M 4 hter
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hier noch Drte-voet tegetf^jooordig heb , norh IVierook (eü

and re geuren ) 7ioch dieVovtcyn die de luaar[eggende

kracht giefd: hoedanigeendeCaftalui ts. MomusJ
g-i 'wel ? hierfoekt gy im uitvlucht , detu'ijlgy uJèljs in V

7taauvi bevind. Jupiter] (hreek eventcel uit deborfi ,

fnijn Soon j opdat gy aa 1 de Lafieraar geen occafie geefd,

man ubyatidreyi over te halen -i
entebcfchivtpen ; even-

eem als of het aan de Drievoet of Water , offVierook ,

hing : en dat nvyyfogy dat niet tegenivoordig hebt , vaH

wxe Voorfegging moeten beroofd blijven.A polio]V ivaar

'welbeter , my Vader , dat ik fulks in Delphi^ ofColopho7t

dede , daar alles voor my naar geivoonte geprepareerd is :

V2aar nochtans , fchoon dat die Jtrefi. tegenwoordig zijn

,

en ik aljo ongeprepareerd ben , fal ik V evenivei onder-

neme-a. Let 'rr derhalven op , ofik alfhoongeen Verfen

njoortbrenge-, die op hunne rechte maat gaan. Defe en de

daar op volgende woorden van Luciaan ( die even-

wel licht noch elders plaats fullen vinden) waren

wel niet alleenlijk waerdig hier nu bygebracht te

werden: maar ook te gelijk wat nader verklaard.

Dan fullenfe hunne Verklaring, acht ik onder de

hand erlangen en de feer ichrandre fchcrs ftut in-

dercéte unrdekking defer boeveryen ftrekkende)

doen ophelderen.

Doch wat aangaat het Cafialifche Water dat ge-

dronken quanfluis de voorleggende kracht ver-

wekte , blijkt verder in de tiermotinus van reeds by-

gebrachte Luciaan 5 dat voorgewend wierd , dat

fo haaft de Fythia daar van gedronken had , fy fubi-

telijk met de gepretendeerde heilige ralernye, en

voorleggende kracht, befeten wierd.

Vele Orakel-piaatfen Waren 'er, alwaar de Trie-^

peres ( ofPriefier en Propheet ) die de Godjpraken gaf,

van luik een heylig Water eerft dronk, en daarop

dan 0 terwijlfede Laure-bladen kaaudc ,
quanliuis

van



l

ORAKELEN, igj
van ck heylige rafernyc en voorfeggende Geeft be-
leten wierd. Want dus dcedmen by de u4po//o Da-
phn^'us ; aJwaar ook de Cafialia (als reeds aenge-
roerd isj wierd gepretendeerd te weren , en van de
lelve kracht, als te Delphis; op andre Plaatlen meer;
en fpecialijk by ApolloClarm ^ fals door welks
drank aldaar verwonderlijkeOr^tó» wierden ge-
geven.j Daar in tegendeel , naar Arifioteles , en uit
hem Man-ohms, getuigen, in 7'hracia by de Ligureers,
de Prophete», aHïc in de A^jta louden intreden, rij-
kdi)kgul/e mjn dronken. En wie fou niet denken
dat lulke Orakelen veel warachcigcr nioeftcn weien
als andren

: wijl naar 't oude Ipreekwoord, inde
Wijn de waarheid leid ?

Kn wat kon beter pafïen aan Batchus , dè Vinder
van de Wijn , als dat hy {\\nc Propheten en Prophe-
tejjeny door die heylige drank fdie 'er ió menig tot
onheylige raferny vervoerd ) deed Propheteren en
Voor[eggen ?

Ook moeft dit veel meerder gratie hebben als
die Drank, die de Vrophetejfe te Mgira , aan 't Orakel
van de Goddinne der Aerde , dronk ; naar Plinm 'er
van getuigd. Want defe dronk 5/;>r^«-^/ö?,/,eerfe
intrad m t heylige Ortf^f/-^<?/. Dat ook by hem als
voor miraculeus werd gehouden : wijl anders van
ouds hctSticren-hloed vergiftigen doodel ijk wierd
geacht. Maar ()f het waarlijk Stieren-bloed wzs datfc
dronk, kon iy (elfs beter weten als die genen wien
fulks door de Papen wierd berecht ^ ook of 'r ver-
mengd of onvermengd

; ofwel heel wat anders
onder dat pretext, wierd gedronken. Ook kan met
reden betwijffeid werden fen ontbreken 'er eenen
die dusdanige quaadaerdigheid in 'c Stieren -bhed
geen Üins erkennen ) of 'caiióquaad en boosfeniin
15 . als van ouds is voorgegeven , en de Hiflorities

^ 5 daar
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daarvan verteld werden. Dus dronk ook de Pri^

fieres, van ApoUe Diaradiota, die in Argohde of bi)-

'^dc Argiven, noch ten tilde van?^«Pj^i^ (die dit

dus belchrijfd) fiine Orakelen gaf, het bloed der ge-

flichte Ofterhande i en wierd daar door
,
quans-

fuis met een heiÜge rafernye , en geef van voorfeggtng.

Men fict ondertuffchen niet duifterlijk , dat, ge-

liik vder \)y{ondxt compagnie VanKoorde-danJJers tn

Guichelaarsl en diergeli)ke i»^.r^/-^^^^^«,^^^^^ by-

fondre kunsjes en greep)es denkt, en ftudeerd ;
oni

a°fo het Volk tot lich te trekken; alfoookbyna

vder Ad^xOrakeUramers, opbylondre wi)fen van

Lertel en omftandigheden verdacht waren. Wi)l,

quanflüis, yder byfondre God , op ^efe ofgene by-

fondre wi s (*t 7.y ten opfichte van Offerhande,

't zy van a^dJe plechteH,£e omftandigheden on-

trent het doen Ier Vropheten en ?rophetefen ofon-

trent het bedri)f der Raad-vrageren , enz.) wilde

^^rhoSo&

wierd gepleegd i
doorr.r/.»i door Dro^e« ;

door

hdhJLoun; enz. Gelijk dus ook te ^^../«C^A-

da , in de Tempel van ^fculapius, de Goddelyke

^nsn'oorden (naar 't getuignis van ?hiIoJiratd. mtt

alleenlijk aandenflapendén.doox
Dromen{o^\x)k t or-

dmair gebruik der Vapen in de Orakel-Tempelen van -

j¥:fculapiuswas) maar ook ^^«^/^«i^'^^^»^^» wier-

dafdan de Vytbia het heylig Water der

tó/?/?fFo»/w» gedronken had; en daar door, ne-

vens 't W-u^e» I^^^r.-^/'^^^» ( onder welk pre-

text fy ook of 5^^/»-W, of andre ^1^^^^^"^ ^^^
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doen fchuymbekkenjen waar van noch wat verder
beneden breder lal werden gefproken, konkaau-
wen) quanfluis als ralende en bel'eten was gewor-
den 5 ging fy , mee van achter nederhangend , en
voor opgebonden, hairj met een Vhocaifche Huif
ot Mjter daar over , en een Laure-krans daar weder
omgcvlochten ; naar de ^iï)/^: en ging aldaar fit-

ten (often minlten pretendeerde te gaan fitten) op
de geheyligdcenGoddehjkeDt/Vw^) die gefeiJ
wierd over'theyHg Hol der GodV^thius heen te
ftaan : en wierd qiuinlïïns dan eerll: met de Geef der
Goddelijke Vrophefiehcv^ngcn : door de kracht en
waalTem die uit datGoddclijkHol quam opwellen.
Met defe geveynlde onfinnigheit, en heylige

rafernye , fpot ook aerdiglijk Luaaan , in fijn Jupt-
ter Tragcedus als hy , onder de Perloon van Jupttevy
feid ; Maar ivat fuh gy vu "voortbrengen , mijn Soon ?
Want alles icat ordinaerlijk voor't Orakel gevengaad
is hier tegen-^oordig^ de verandring van couleur in '/ aan^
geficht j de ogen njjonderlijkgetrokken en gedraid ., de be-
'Weging des gehelen Licbaa?ns als van een Kprybafith

;
eyndelijk alles vol van verfchrikkelijkheit , en vol van
heylige verborgentheden.

Maar doch , eer iy Vythia hare God-fraak ofGod-
delijk Anfwoordquam voort te brengen , moellmen
aan het allcr-laatlle Slacht-offer konnen befpeu-
rcn , dat het Dier, terwijl 't geflacht wierd van
't hoofd tot de voeten toe trilde en beefde. Of in-
dien (ulks niet gefchiede, wierd de Vythia, door de
Vriejleren, niet naar binnen in de^dyta, of ver-
borgen Heyligdomgdéd : en wiert 'er geen Orakel,
voor dat gepretendeerde Wondcr-teken, gegeven

Hier gnig dan quanflTuis weder een Mirakelvooil
daar in bcftaande , dat het Beeft niet alleenlijk aan
hoofd ofvoet , maar ganfchelijk , en 't gehele Lie-
chaam over , trilde en beefde. jviaar
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Maar doch aan wat Recht -verftandige fal dit

cniglins vreemd voorkomen in een ftervendBeeft?

voornamentlijk dewijl men 't daar en boven met

koud water, en fomtijds (naar de getuigenis van

Vlutarchm) t' enemaal , en een tijd lang , overgoot;

en fo met moeyte en arbeydtrachte die trilling en

beving te verwekken?

En wie fiet niet dagelijks , dat Honden en Paer-

den, uit het water opkomende, dikmaal't gehele

Lichaam over trillen en beven ?

Doch konden evenwel dusdanige en diergelijke

dingen, knaphandiglijkenmet konft te werk ge-

field, byfonder veel doen by den fuperftitieulen

hoop: die fulks ofmaar van verren aenlagen ; of

daar ontrent fich door den Priefteren , ofhunne

Mede-helpers, lieten berechten. Voor welken dit

begieten en verwachten van fuik een gepreten-

deerd noodfakelijk voorspande Mirakel , als \ met

ten eerften quam te fuccederen j noch tot een fpe-

cieus praetext van verwijling voor den Raad-vra-

ceren quam te verftrekken. Naar dienfe , alfo tijd

wonnen , om , of verder en beter te vernemen

,

'tgeenhenomdefeRaad-vrageren, en derlelvcr

inTentie en vragen , fo ook beter te doorgronden

;

of alles verder en beter, 'tgeen hen tenoplichte

van toeftel (dat ontrent den eenen Raad-vrager

vaakmaal anders, als aan andren moeft gemaakt

werden) vannodewas, tekonnen veryaerdigen:

of ook om alfo te langer op der felverkoften fich

felfttemeften, en aandenHeyligenOfïer-aemp

tehouden.
, , .

Sy ?ythia ging dan eyndelijk naar binnen dc

kdyta/omeyltg Bimen-Koor des Tempels even-

wel niet alleen , of uit fich felfs , maar wierd daar

door ^cVropheet» otOpper-priefler dcsOrakel-temj
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No.' 4i DePythiain'tBinneivchoor
des Orakel-Tempels te Delphis. Pag. 189.

'D njerder dis ordinaeYli]kgeadmitteerde Orakel-

het Orakel' aniKPOird z;erv^ach-uraget

tende

X Een paap die d" Orakel-vrager in geduvfge aandacht

en Gebeden, ofliever vreje en fuperjiitte^ houd.

3 de Propheet ^ dte V Orak^i-anttpootd tat de mond dcf

Pyth'ta op-fchriffd, om Jo aan d' Orakel-vragers

over te leveren*

^ Een ander Propheet ^ ofVoèt^ dte deontfangene ttnt-

voord tn Verfen fteld y en bjdxe occafie de verfen

verder fatfoeneerd^
j De om-verre geroorpene yaten en Drïe^vQCten y door

d e qnanffHts dolle en ra(ende Pythia.

i De Ldtire 'telgen , tot befhaduwtng en verhindering

voor V gejtcht der Orakel vrageren geplaatfi^

7 Celutd van onder d" aarde gtma.-.k! > ^^^^ fem-ver^

grootende Spreek^ trompetten;, omjo degepretendeerd

antwoord dtr Pythta utt t^ dreunen \ tetn^ijl [y felft

grote en dolle mijnen en gtbaar van (freken maakte^

% De Pythtaalsdol , en onftnmg rafende ,
op de Hey^

lige Drievoet gefeten: om op dc tngeleverde vragen

Coddelijk, antwoord te geven.

9 De Propheet dte de Vythiatn't Binnen -choor geleyd

hebbende y haar aldaar ook^ quanf[uH bett^aarde en

yfiaarnam.

10 Het Beeld van de God ApoUo\ op wiens Altaar , of

beddingen , de Orak^d-vragen door de Propheet wa-

ren neder geleyd.

11 Gedonder y en Flikker-vuren enz. door de Papenge-

maakt \ om d' Orakel-vragers noch f^o te meerder te

verbafen , en in vrees te houden.

11 Te -rug' brengers der Orakel- anttpoorden y en meer

diergelijkejoorten van Vapen. en defelverSuppoofien.

13 offer -flempy en Dankj^aal , der Orakfl^ vragers

naar 'fontfangen der Antwoorden*
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ORAKELEN. 189

pels (en des felfs gevolg) heen geleyd: fomtijds met,

en fomtijds 5 quanfluis , tegens hare wil : waar on-
trent dan defe Propheet het bellier had , om haar> in

hare heylige rafernye, tot fo verre voorleydsman
en bewaarder te dienen.

Want fy, binnen in de A^/^ gekomen zijnde

begon fchielijk , meteen rafende en dol gelaad en
beweging) en vervaerlij kdremende geluid > meer
en meer te fchuimbekken , en t' ene maal den be-

fetene te maken; door ócAc/jta woeftelijk heen
te lopen; u\)nderweeg ftaandc heylige Dr/>a;ö^/-.

taaffelen om verre te werpen; de Laurier-krans van^t

hoofd refmiitcn, en daaropdancyndelijkinOr/j-
kel-a7tt<Udoork uit te bcrften.

Ik heb reeds, pag. 161 , 4ls in 't voor by gaan
aangemerkt > dat men 5 in d'^ Orakel^plaats vz.nju--

piter Dodon^eus y in 't eerfte Mansvolk tot Vrophe-*

teuy of Gevers der Orakel^antivoorden ^ nam. Maar
datmen namaals^ fo wel als te Delphis-^ daar toe Vrou^

nnen verkoos. Defen by beurten (fpecialijk te Del^

phis) dat Ampt waarnemende , hadden weder rot

hun behulp de Propheten
(
die 'er fomtijds een, fom-

tijds meer als eene, waren) enPoéteni die 't geen
confufelijk door de Pythia was (quanduisin befe-

tenheid) uitgerabbekUn Dicht'WaatofFerfen&icU
den; en fo in order brachten, dat 'er enige ver-

ftaanbare fin uit le maken was : alhoewel meeften-
tijdfoduiftcr endubbclfmnig, en op velerleye fa-

ken , tijden 5 ofgclegentheden, toe te paffen; dat

de Raad-vrager wel weder een ander Orakel-^ant^

avoord van node had, dat het reeds gegevene kon
uitleggen en verklaren^

Doch geraakte de nering alhier (gelijk ook op
andre Plaatfen) metter tijd (o te verllappen/o door
diende Lieden mettertijd wat wijfer wierden > als

om

i
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om de overtolligheid, en daar door fatheid van die

waar : wijl 'er overal lo Orakel-plaatjèn qua-

men op te borrelen ; en yder by na (luik voordeel

aanandrenbenydende )
op diergelijke , of nieuw

uitgevondene, wijfen, die nering ter hand iloeg 5

dat, (gelijk de Spiering de Kabbeljau doed afllaan)

veel Varkens dunne fpoeling maakten ; cn dat-

ment 'er gemakkelijk met eene enkele Vythia af

kon. Gelijk P/«/^r<:/?w van fijne ti)d getuigd.

In 't eerrte nam men hier ook Maagden toe ; of

ten minften fuiken die dat pretendeerden te zijn.

Maar naderhand (naar datmen evenwel ondertuf-

fchen ook oudeVrowwen-t in plaats \2i\\ jonge Meys^

kens y onder een heilig praetext , daar toe had geno-

men) vielmen daar ontrent fo vies niet j ten min-

lle ten tijde vanOri?<?««j als defelve in fijn 7de

Boek tegens Celfus getuigd : en nam men daar toe

,

gene )\x\{i Maagd of ander Vroumens, dat wijs,

of kundig in Philofophie, enz. was j m iar eene

Hechts uit den gemenen hoop : allTe maar bequaam

wasom die kunsjes wel te fpelen.

Gelijk ook aan ons de dageiijkfche ondervin-

ding leerd , dat tot dusdanige loorten van bedroch,

Menfchen van canaljeufe opvoeding ( dat ik het fo

nocme) en canaljeus humeur , veel bequainer zijn,

als die door opvoeding en ftudie , nevens fchaamce

ook edelmoedigheid hebben geleerd en verkre-

gen : en dat de hoop en vrucht van vuil gewin, den

daarby, gebrekkigen (of door fortuin, of door

eigene fchuld ) ontrent fodanige ondervindingen

vry fcherper flijpt , en ordinaarlijk beter fucc«

^^Hiér by quam noch , dat gewoonlijk, fo by oude

als nieuwe tijden, en by naar overal, altijd veel

fiiotcr Mirakelen uit de Vrouwen verwacht zijn

,

* ais
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ORAKELEN. 191

als uit' de Mannen. Om dat het Vrouwelijk ver-

ftand ordinaeilijk Iwakker en onbequamer geacht
werdende , als dat der Mannen , men iets Ibn-

derlings en onverwachts in haar fiende, of wat
vreemds en ongewoons in haar befpeurende; waar
van men (ofdoor fuperftitie , of andre te haaftige

toeftemming ) geen rechte doorficht kon krijgen

;

veel eerder de opinie vatte , van dat het door God^
(lelijke Geefi , of andre ovematuur/ijke , en Duivelfcht

beweging, in haar wierd uitgewerkt : fchoon dik-
maal de laken , die door haar fchenen te werden
bedreven, ofook waarlijk bedreven wierden,door
Mannen heymelijk waren gcpradifeerd : en fy

Vrouwen daar toe maar tot inibrumcntcn wierdeh
gebruikt.

En fietmcn waarlijk , fouitde PhropheteJJevan
ndor , enz, als uit meeft alle de voornaamfte Ora*

'el-plaatjen der Heydenen ; en uit de exempelea
van onfe en onfer Voorvaderen tijden , datfulke
kunsjes en bedrog meeft altijd door Frouiveu zijn

cepratSlifeerd , often minften te werk gefteld : en
dat ontrent Toverye enz. het Vrou-volk altijd eerit

cn meeft verdacht is gehouden, en befchuldigd.
Voeg hier by noch de gedepene geveynfdheid

,

onder pretext van onnofele eenvoudigheid j die
onder 't Vrouwelijk gcllacht meer, als onder het
Man-volk ,

plaats heeft. Eyndclijk ook de Super-

jlitte: die vroeg en diep ingekropen., fchoon metter
tijd door haar fcUs voor een groot gedeelte gequi-
teerd , evenwel door haar in andren werd ge-
queekt i en den Kinderen (als 't fpreekwoordfeid)
in de pap te eten gegeven.

Waarom ook Straho (die feer achtbare Schrij-

ver) feid : dat oiden altijdde Vrouvuen als Auéieuren ,

cfUit'VhidJiersejiVoQr-pla7JtJiers der Supsrjiitie^ e?ide

daar
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Ip2 VerhandeUng van de

daar uit geprete7ideerdefiyiguliere Godsdienfiigheden , eu

OjferhancUn -i
en Feefi-dagen, en der feher 'vrolijkhe-

den, zijngehoudengevjeefi.

Onder de oude Duitfchen heeft dit ook byfonder-

lijk plaats gehad : als by Tacitus , in 't ^.de Boek

fijner Hiftorien , uit het exempel van Felleda blijkt.

Van welke hy > Tacitus , op volgende wijfe fpreekt:

Datmen > nament/ijk > niet in hare tegen'woordigheïd

mocht verfch'ijnen , ofhaarfelfs aan/preken; maar dat

fyfich op een
hoge tooren onthoudende , ofjelfs in de Ady-

ta (het verhorgene Heyligdom des Tempels) intredende,

iemand uit hare naafl-hefiaanden , hare Raden en Ant-

m oorden , als een Bode en laabnan van die Godheid, her'

voort bracht.

Uit het Voorbeeld óerCimhren, by Straho ver-

haald , blijkt het felve. Wijl hy van dc felven ver-

haaldi Dat de yroutven hen in den Oorlog volgden; en

dat hen te ge/ijk ook vergefeljchapten enige gr^jePrieJie-

rejjm j die met eene ook Voor-ofWaarfegzjerimien ix!aren\

dte ook in 't -vjit gekleed, en met eenfijrie wittefchort om V

lijfgeflagen en met een koperegordelomgord-, doch daar

by ongeschoeid, ivoren. Welke Priefierejfcn in 't Leger

met blote jivaerden in de vuift dengevangenen tegemoet

lopende, denfelven ter neder -wierpen, voor eengrote kope-

re beker ; -waar nevens een flellagie ivas op ivelk defe

Prophetejfen {ofeen derfelver) geklommen zijnde , fyyder

der gevangenen over dien beker heen opgelicht hebbende

,

den %als affiak ; en als dan uit het in den beker uitgeflorte

bloed hare Prophetie of Voorfegging maakte. Andre

PritflereJJ'en , de Lichamen der dusgedoden opfnijdende ,

Voorfeiden uit de ifige-waTtden de Vióiorie , die over de

Vyandenflond bevochten te 'werden.

Dus lienweookby Plutarchus^ in 't Leven van

JXa-far, dat ook fodanigePropheteJjen het Leger van

^riovijius vergefelfchapten ; en datfe door 't befchouwen
en
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ORAKELEN, ip^

fn 'Waarnemen van de firomen en dray-kuilen der Vloc^
den , en V geluidengeruifch van '/ Water , hare Voor/ég-

gingenformeerden : dat defen ook aan Ariovifius verbo-
den voor de niewwe Maan aanquam 3 aaftdefar Jlag te

leveren: en dat hyC^efar, fulks door Overloopers ver-
Tjomen hebbende eer die tijd aanquam^ henfchiel'ijken

onvervjacht op het lijfviel, en een heerlijkefege behaalde.
Doch ial ik met het verder byhalen van exem-

pelen o: houden , en my weder Iceren tot onle Py-
thia> ofDelphifthe Vrophetejfe ; en rot des fclfs wijfen
van Voorfeggen , felfs. Wannccrfe dan haar Orakel-
antvjoord gaf, na datfe fich als rafendc en befeten
had aangefteld, en quanflliis daar door in rö<?>y?^-

ling enz. quam uit te berften , gcfchiede dit mee
een vervaarlijk geluid, en meer als mcnichclijke
ftem

; ja fo dat de Tempd en Berg felve daar vaa
fchenen te dreunen en tc v/eergalmen ; dat byfon-
dre eerbiedigheid en vrefc in de fuperftitieulè

Raadvragers-, en der fel ver gefelfchap, moeft ver-
wekken. Wijl fuik een doordreunende geluid , de
Majefteitder gc^racndcQïdQ Goddelijkheid , en de
tegenwoordigheid van dien God krachtelijk fche-
nen te vertonen.

Dit getuigen'er ten minften de Poëten van : ge-
lijkwe fien by Lucanui in lijn Boek wzndcPharfa-
lijchen Oorloge en hyVirgtltusy in fijn derde Boek
Aqï JEneiii van de (Kpollo Deliw . En wijl hier door
^^Raadvragers veriteld cn verhaald gemaakt , noch
veel mmder verilondcn watrergefeid v/ierd , qua-
men'crdelVo/)/??/^;/, oiVóéten-, (die hier, buiten
twijffel , ene en dc felvcn waren , en van welken
reeds boven gemeld is) byfondcr wel te pas.

Of nu dele Vythia een E7tgaflritr.ytha of Buik-
freekftef , 'zy gcweeld : en u el voornamenrlijk, fo
allle ordmaerlijk , door dc luperftitieule Beydenen^

^ Jo.

w
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194.
yerhandeligingvande

Joden en Chrifienm (en wel \oornamentlijk de twe

laatften) werden bcfchreven , geef ik den met ai te

eenMidigen Leler te bedenken. Naardemaal ce

fclven lodaniger wi)fe befchreven werden (ipecia-

lijk door die foort van Rabbijnen , die 't exempel

der PropheteJJ'e van Endor caar byfonderlijk loe

doen dienen) datfe ofeen feer fijne , en als pieperi-

de cn kiene ftem voortbrachten j of darfe loda-

nifren geluid gaven (fy felfs, of de de Geert dcor

haar opgewekt , wanncerfe, namentlijk , te gelijk

ook pretendeerden een verllorvene te doen voort-

komen , en te doen antwoorden ) dat fy felfs de

ftem niet hoorden, doch fagen 't geen lich quam

te vertonenj en in tegendeel de Raad-vragers^hooT'

den 't geen 'er ( door die gepretenüeerde Geeft

)

cefproken wierd j maar niet fagen 't gesn 'er door

de FythoneJJ} oïKoh quanffuis was opgefworcn.

Alhoewel klaarh)k genoeg getoond kan wer-

den, datfulks door hen uit de gans quahjkverlca-

neHiftone AtxVythoncJJe vnn Endor weid gefin-

geerd. Waar ontrent, naar hunne onderiielhng,

^t Wijfwel fag maar niets hoorde 3 Saul wel hoor-

de maarnietsfag; enz. ^ , rr CA
Dat fulks door dusdanige Yythonejfen verf^erd

was 3 om prxtext te hebben by de 1 jperftitieule

Raad-vragers , wanneer fy felfs die bequaamheid

eecnfTins hadden, die wy in Barbertje Jacobs (als

PaiT. iio.isbygebracht) en meer andrcn , hebben

bevonden ; is genoegfaam te befpeuren. \ oor-

namentlijk, wanneerfer noch by fingeerden ,
dat

het Peluid dier opgefwoorne en gepretendeerde

Geelt , fo flaauw en duifter was , dat het me-'r met

gedachten, als 't lichamelijk gehoor , kon werden

D?fc" r wakkere Rabbi cu Philcfooph Mo,fes

I
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ORAKELEN. j^f

Maimmides j fpreekc van dit bedrog (wijl hy en alle

;ide verftandiglle Joden , als reeds boven pag. ii^.

)\xixMt47iperusiQ {\tn is, fulke wijfen van bedrijf

r voor puur menfchelijk bedrog hield) en van meer
dusdanige kansjes, op volgende wijfe i in fijn B3ek
van d' Afgoderye : Maar op wat wijfe werddefeTo^
njerye te werk gefield ? Iemandfieldficb tot het offeren

van fèker Wierook-Offcr. Defe houd een Mjrte-tak in

de hand ^ enbeweegdde felve; en brengd ondertuffchen

enige daar toe expreffelijk gemaakte bejweringen voort.

Daar op vraagd hy aan iemand anders-^ die met hem(naaf

fijn voorgeven) j^reekt en als van o?ider de aerde y op

I
fijne voor^efielde vragen antwoord; doch met een gat^s

fiaauwe fiem , en fodanige y datje door hemjoo welniet

kangehoordwerden ^ als met gedachten begrepen. Op de

jelvewijfegaadhet toe-^ met diegenen die het Bekkeneel

van een verfiorvene nemende , dat felve bewieroken eii

hefweren \ fo lange , tot datfe quanjfuis een kiene en dut--

fiere fiem horen ; die als van onder hunne oxelen voort^

komt-i en aan hen antwoordgeeft^

So uit defe Befchryving van Matmonides , als an-

dren meer, blijkt genoegfaam , dat dit bedroch op
velerleye (often minften vry verfcheydene ) wij-

fen ; wierd gepraólifcerd: en dat daarom de licht-

geloviger Schrijvers daar fo verfcheydelijk van
fprcken of fchrijven.

Dat dc Duivel overluid tot haar quam fpreken ;

cn fo evenwel , dat niemand anders buiten haar

(tot wien hy fprak ) fulks kon horen of verllaan ,

gaf noch binnen korte jaren voor fcker Vrouw-
menfch Lena genaamd. En ontbrakker geen grote

menichte vanMenfchen die fulks fuperïtitieuslijk

geloofden : fchoon de guitery , tot feer veler

fchaamte noch eyndelijk ontdekt wierd. Doch fal

dieHirtoiie en 't geen 'er aan vaft is, een weinig

verder beneden fijn plaats vinden,



I j>6 Verhandeling van de

Ofnu ook de gepretendeerde Samuelfo lange re-

denen tegens^Wheeftkonncn voeren, en waar-

lij k heeft gevoerd , fonder dat hei ofde Pythoneffe ,

ot 'c gefellchap van Saul (want defen werdenmede t

«

gepretendeerd luiks niet gehoord , en daar by niet \

met allen gelien te hebben) gehoord hebben ;
geef

ik den Lel'er te bedenken met de woorden van de-

fe gepretendeerde ofGeeft ofDuivel, felf,
|W elke woorden ik te liever (alhoewel wat buiten
|

propooft) alhier bybrenge; om dat ikfulkspag.
|

105, en vervolgens, daar'tfeer wel te pafle had

gekomen ( gelijk ook al't geen ik hier van die Fy-

tboneffe enz . 1'preke) verfuimd heb.

't Geen 'er derhalven, dtHeylige Schriftuur van

fcid is dit volgende (cap. 28. v. van't l,BotkSa-

mueh) dat ik met enen van wat hoger lal ophalen.

11. DoenfeidedeVrowwe, nuiev fal ik u doen opko-

wen ? ende hyfcyde doedmy Samuelomkomen.

12. Doe nu de Vrowwe Samuelfag, fo riep Jy met lui'

der ftemme : ende de Vrouiue^rak tot Saul
-y
fèggende y

ujaarom hebtgymy bedrogen 1 Wantgyzijt Saul,

14. Ettde deKo?iing jeide tot haar , en vreefd niet X

Maar viatfetgy} Doe Jeyde de Frowwe tot Saul y ik fie-

Goden uit der aerde opkomende,

1 4.. Hy danfeyde tot haar-i hoe isfijngedaante ? "Ende

Jyfeyde, daar komt een oudMan op » ende hy is met een

Mantel bekleed. Doe Saulvernam dat het Samuelvjas ,

fo neygde hy fich met het aangeficht ter aerde y endehy

hoogfich.

1 5 . Ende Samuelfeyde tot Saul-, 'waarom hebtgymy

mruftiggemaakt 3 my doende opkomen ? Doefeyde Saul y

ik ben feer beangftigd^ voaytt de Philijiijnen Krijgen te-

gens my , ende Godt is vanmygeweken e7ide en antiuoord

wy niet meer, noch door den dienft der
Vropheten.^ noch

door Dromen : daarom heb ik u ^eroepe^ > dat gy my te

hnmngeeft vjat ik doenfal^ * ^\



ORAKELEN. 157
16. Doe (eyde Samuel (N.B.) Waarom vraagd

gy my doch ? deivijle de Heere van ugeueken , en u vyaTtd
geworden is*

1 7. JVant de Heere heeft voorfichgedaan , gelijk als

hy door mijnen dienjl gefjyroken heeft : en heeft het Ko-
ninkr'jke vanufwe hanagefcheurd , en hy beeft datgege»
ven aan uiven naajle aan David.

1 8. Gelijk als gy 71a deficmme des Heere nietgehoord
en hebt, ejtde de hittigheidjijns toorns niet uitgericht en
heht tegen Amelek : daarom heeft u de Heere defefake
gedaan te defen dage.

1 9 . EnJe de Heerefalook Ijraelmet u in de handder
Vhilifiijnen geven , evde /norgen Ju/t gy en uiue Sonen hy
my Zijn : ookfalde Heere het Leger Ijraels in de handder
Vhilifi'jnengeven*

20. Doe vidSaul haafielijk ter aerde , fo lang als hy
tvas , en hy vree/de feer van -wegen de -woorden Sa-
muels y ^c.
Doch laat ons weder tot de Vythia en hare Om-

keUantvioorden keren , en V vervaarlijkgedreun enge-
luidt daar in gcpradifeerd : waar van ik weder op
nieuw was afgedwaald.

Over dit grofgeluid fullen fich minder verwon-
dren alle diegenen die met opmerking gelet heb-
ben, hoe geluid en ftem , door konftigüjk gemaak-
te gewelven, en diergelijke middelen, konnen
vergroot werden : gelijk luiks ook wel by toeval
in on(e gewuifde Kerken gebeurd : en, offchoon
de ftem al niet byfonderJijk daar door vergroot
werd, de felveten minften , voor die 't ongewoon
zijn, byfonder verward en confuifelijk in de oorcn
klinkt. En noch minder, die ook gehoord of on-
dervonden hebben , wat inftrumenten 'er konnen
verfierd werden , om de Menfchelijke ftem won-
derlijk te vergroten j en mijlenverre tc doenho-

N i ren.
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Ip5 Verha^tdeling va7i de

ren. Want dit leren ons die Spreek-trompetten , di

federd enige jaren [ 't zy eerft in Italië door de Va-

ter Kircherus , 'c zy eerft in Engeland , door de Bid^

tierMorland, dat ik den Geleerden laat betwiften]

zijn geinventcerd.Alhoewel men leefd,dat^/(?x4»-

der de Grote ^ al fodanig een Spreek-trompet fou ge-

bruikt hebben (en waar van dcVaterKircherus, in

fijn Vhonurgiay ons de Figuur vertoond) wanneer hy

fnn Krijgsheyr quam aan te fpreken.

Voeg hier by , hoe men ook , felfs door Pijpen

feer verre onder d' aerde doorgeleyd , fo kan fpre^

ken , dat een maar matelijke ftem, aan 't ene eynd

4l©r felver voortgebracht, aan 't andre eynde der

felver feer nettelijk kan verftaan werden.

Dat fo wel een Mirakel voor den kleen beoor-

deelden, en kleenverfochten, of fuperftitieufen

(eer fy van 't bedrog en kunft zijn onderrecht) ver-

ftrekt als de kuurtjens die men met de Spreek-

trompet bedrijiU : wanneermen iemand op het

aller onverwachtfte, uit een verre afgelegene, ver-

borgene en des onverdachte hoek , daar mede

komt toe te fpreken.

Een exempel daar van heeftmen, op de leer

heerlijke Plaats van die fo brave Liefhebber van

alle fraaje faken ( doch byfonderlijk yan uitheem-

fche Bomen, Planten enGewaffen, en alles wat

van die natuur is) als Koopman, dtHf^ïTuterde

Wolf. Die door een Pijp, verre onder d aerde

door eeleyd ,
vraagd en antwoord , aan die genen

die in andre huifing , vry verre van hem verlchcy-

ilen zijn : en fodaniger wijfe , dat de Frager van de

ene en de Antuooorder van de andre zijde, fpreken-

de,fy malkandren feer diilinv^elijk en net verftaan,

Dat de Pphia onder fuik bcdvi)t ook , als dol en

t^fende.fchtfypM^e, fal de Lefe? fo lichtelijk, mij ns

I

y
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ORAKELEN. i^p

achtens^ voor geen Mirakel , of overnatuurlijk

werk, aan/ien; wanneer hy overweegd , hoe ge-

makkelijk luiks gepradtifeerd kan werden , door 't.

kaauwen van {Saponariay Lanaria^ oi)Seep-kruid^

van Spaanjche Seep , van Kavajaar-^ en diergelijke

voddcryen meer. Hoedanige middelen, ofonicr't

QUmfTuis drinken d^r Hey!igeF/oedCaJla/iap of on-

aer'c kaauwen d(tï Laure-hladen , behendi2,Iiijk in

de mond genomen zijnde, feer gemakkelijk, en

foader fuipitie der fuperfticieufe iK^W-i/r^^é^r/ 5 en

der felver gefelfchap ( als die al oid mede tot de

Celle waar m de Raadvragers het Orakel-ant-

woord waren verwachtende , wierden geadmit-

teerd) konden werden te werk gefteld.

En op defe wijfe was het , dat ook, onder andre

guitachtige bedriegeryen , de gepretendeerde , of
liever valfche. Propheet cnWaarfegger Alexander

^

reeds boven (pag, 147,) gemeld, den fuperititieii-

fen, en daar uit (gelijk dat altijd malkander volgd)

lichtgelovigen hoop , mompte ; en fich felfs als

onfinnig, en overnatuurlijker wijfe door de God
Glykon gedreven , aanftelde : terwijl hy Seep-kruid

kaauwende , hetfever enfchuym hem te monde uit-,

liep. 'tWelk gevoegd zijnde by de andre qumf-.

fuis, door befetenheid , finnelofe aótien en gebeer-

den , den gemenen hoop deed geloven , dat hy
waarlijk van dien vcrficrden God befeten en ge-

dreven wierd.

Sy Vythia hare Voorfcg^ingen (ofandre foorte van
Orakel - antwoorden 5 wijl alle Orakel - antwoorden

geenflins in (impele Voorjegghigen ^ maar ook dik-^

ijiaal in vermaningen y dreigementen ^ waarjchouwin^

geny enz. beftondenj uitgefproken hebbende, quam
weder allenxkens tot bedaring, en haar natuurlijke

gefteltenis ; even als de gepretendeerde Befetenen

N 4 van
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van onfe tijd ; wanneer quanffuis de Duivelweder

weg is , ofophoud van hen meerder, voor die tijd,

te quellen, ook allenxkens, als uit een grote en

benaaude ftrijd en worfteling ( naar datfe dan hun-

ne grimafTen of meerder ofminder gemaakt heb-

ben ) en quanfruis feer vermoeyd > komen te beda-

ren.

Hoe looflijk en kunftigiijk dusdanige aöienj

mijnen of gebcerden, konden gemaakt werden ^

jafo, datfe niet alleenlijk van verre en gefwinde-

lijk , of fchielijk , paflerende , en wederom fchie-

lijk ophoudende, wierden gefien en gehoord (en

wel voornamentlijk alfler noch andrc foorten van

guicheleryen nevens wierden gefpecld, gelijk de

exempelen daar van noch gevolglijk fich fullen

vooruoen ) op plaatfen daar alles tot bedrog , doQr

natuur en konft was toegcricht ; maar ook in par-

ticuliere huifen , en dicht onder 't examen van oo-

gen en handen , dier gen er die anders vry ongeloo-

vig waren, leeren ons de veelvuldige exempelen

van defe en voorgaande eeuwen.

Een feer aanmerkelijk Voorbeeld , en wiens ge-

lijke naaulijks te vinden is , om al't daar ontrent

gepalfcerdei en de heftige difpuiten, atteftatien

cn contra-atteitatien enz. daar over gehouden > en

beleyd, by de aller-vermaardfteDocïort'» en Vro-

fejjoren der Medicijne in Vrankrijk ( tot dat eyndelij k

die fchelmerye, onder de hand, meer en meer

ontdekt wierd, en naaktclijk voor 't licht gebracht)

brengd ons by, en verhaald feer omftandiglijk en

accuratelijk, (gelijk ook met weynig verfchilder

omftandigheden J. de Serres , in lijne H iftorie van

Vrankrijk ; de feer uitrekende in oordel en ge-

leerdheid , en daar uit in bylbndre vermaardheid

,

Jacohiis AuguftiisThuamis , in de Perfoon van een

jong Meysj e, genaam4Marthe Brojjkr. 'tW as



'tWas waarlijk weJ de moeycewaerdig, en wel
licht den Lefër niet on verdrietig, te verbalenen
telefen , hoe kunftiglijk defe Dochter door ver-
wonderlijke adien , en pofturen des lichaams, feer
geweldiglijk beweegd, den BefeteTte wift te maken-
hoe vaerdigljjk fy op het gene haar wierdvoorge'-
fteld, Wift te antwoord en,- en hoe verwonderlijk
{y op de Vragen in Griekfchcof Latijnfche woor-
den gedaan wift belcheyd te geven (alhoewerer
tuflchen beyden wel een rampjc toefloeg, en fy
terwijl haar, onder pretext van uit een Boek van
Exorcifmen

, of Befweringen , een Vers uit de
Poet FirgiHfés wierd voorgelefen , feer wonderlijke
gnnialïen van befetenhcid toonde : wijl fy waande
dat dit

, gelijk loollijk voorgewend wierd, een Dui-
vel-hef-weer^hoek was

;

) ook hoe gevoelloos van pijn
ot wedom

, fchoon haar die wierd aangedaan , fy
hch wift te houden, of te veynfen, enz. tot dat evn-
dehjk de guiterygeheellijk ontdekt wierd , en'tot
ichaamte en fchandederaltelicht-gelovigen

, en
tot ramp en ellende der Audeuren en medc-plich-
tigen, is gedegen.

Dochwilik, noch mijn felfs, noch den Lefer,
daar ontrent niet al te lankwijlig en verdrietig val-
len: (O om dat ik doch anders genoegfaam grote
en veelvuldige uitweydingen gebruike als om
dat de exempelen van dusdanig fcheJms bedroe
niet alleenlijk uit Wieria, uit Lavaterus , uit Reynald
Sekot

, uit Moncovys , en vele andre onduit/che
Schrijvers

;
maar ook uit Nederduitfchen ffnecia

lijk UïtAhrahamPalmg, en d iorgel ij ken
) genoe?

bekend zijn: buiten de leer aanmerkelijke voor-
vallen van noch latere tijd.

Doch fal ik evenwel hier noch byvoegen fom *c
«juanfluis duivels bedrog , door bedriegers ver- -

^ 5^ beeld.
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beeld, fo noch te beter ten toon te ftellen) 'tgeen

my ten dele mondelijk , ten vcr-merendele fchrif-

teliik, berigt isjniet alleenlijk door Ampele oor- en

ooe-eetuieen i
maarfelfsook van een dier genen,

die de Peribon , door welke fulks gefpeeld wiei d

,

bewaard en bewaakt hebben, en de fchelmerye

alfo mede helpen ontdekken : welker eygene

woorden ik, fo vaak »t my moogli)k is, fal geDrui-

ken; of fchoon de ftijl ( die doch anders kreupel

genoeg vloeyd )• daar door te meerder wanfmake-

liik mocht werden. .,.,/// t

\ Is dan fulks , dat binnen de Stadt Middelburg in

Zeeland tuffchen 't )aar 1673. en i<574. Hch ter

woonquam begeven fekerVroumenfch genaamd

/ offich noemde Una ) omtrent 13 a 24)aren oud,

fterk en wei-gemaakt van Lichaahi , moy van we-

fen en opficht , blank v?n huid ,
enz.

Defe aldaar dan kennis makende met enige

Kerk-fuftertjes ,
gafvoor, dat fy fich eemge tijd

tot Uitrecht onthoudende, en op fekere tijd al-

daar langs ftraat gaande, by toeval een fteenof

hout haaT was op 'hoofd gevallen: dat haar noch

tans fo feerniet quetfteotbefeerde , als wel deed

verfchrikken: ook fodaniger wijfe, dat hare maan-

deliike ftonden niet alleenlijk fich met behoorlijk

ontlaften, maar ook ^nemaal quamen achter te

blijven ; en fy daar door in melancolye en myme-

ringquam te vervallen. Dat ( g.^^ ^ .^^''.^^^^f^

fy /dus gefteld zijnde , fich t' eniger tijd hebbende

naar buiten begeven , en aldaar fich aan de weg ne-

ItroZz, te dfer plaatfe iemand by haar gekomen

die weggegaan zijnde, daar op deD«;Winmen-

fcheluke gedaante ,
by haar lou gekomen zijn

Met defe, die haar op haar allerfwakftcm die ftand
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had gevonden , wijl fy ook buiten dit ongeval niet

of fecr weinig had om van te leven , en de Duivel
haar alles beloofde , had fy een contraól gemaakt,
en met haar eygen bloed ondertekend

, enz, hoe-
danige fotternyen wy in onfe kindfche jeugd , met
grote verwondering en vermaak , hoorden vertel-

len ; en weder aan andren voort vertelden.

Niet alleenlijk verhaalde fy in 't eerft dit reeds
gemelde verkrachten j maar ook onder de hand

,

dat hy Duivel haar te met vleelVeliik bekende

,

(waar toe fy quaniVuis d^nparforce aoor hem ge-
dwongen wicrcl) maar dat ly ook van hem befwan-
gerd was geworden : ja ook felfs ook een kind ter

wereld gebracht had. Doch de Schipper,dic haar
tot ylmflerdam had mgenomen , en van daar naar
Middelburg vervoerd, getuigde, dat het een vuile

cn onverfadeli)ke hoer was s en bracht daar fulke

,

noch feer onlangs geleden exempelen van by, datfe

den tedere oren en gemoederen quetfelijk zijn.

En wierd ook , noch by gevolg van tijd (als ik ver-

der beneden fal feggen) fulks klaarlijk genoeg ont-

dekt.

Defe Duivel dan > gelijk hy haar met de
fwaarlte foorten van vallende fiekte quelde , temp-
teerdc hy haar ook byna geftadiglijk; en verfcheen
(dikmaals aan haar, cn onder verfchcydenc gedaan-^

tens ;
fprak menigmalcn met haar j en bracht

haar, nu enig filvcr geld (dubbeljes, fchcllingcn,

Ducatonncn, enz.) nu goude ringen enz i om haar
alfo te verleydcn j nu weder in tegendeel, fchaert-.

jens, mcfTcn enftroppcn, om haar alfo fich felfs

daar mede re doen aciirnlh^n , en onthals te bren-
gen.

De klachten van dele Lctm over dusdanige ver-

fockin^en enz, hadden in *t ecrft , en by yder een

,

«iet

WÊtm
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niet d' allergrootfte ingang i en wierden foo maar

flaauwelijk aangenomen. «r
Maar docli wierd binnen weynig dagen tijds dele

deCe Lena , onder 't befoeken defer reeds genoem-

de Sufiertjens in der felver huifing , nu hier , nu el-

dels, met hare gepretendeerde fiekte overvallen

;

enkreegfchielijknudit, nu dat, in hare handen 5

felfs in tegenwoordigheid van vele Menfchen te

gelijk, fo Ouderlingen , Predikanten , als andren

meer- ja ook verfcheydene malen felfs in de Kerk,

cn onder de Predikatie. Gelijk 't dan op fekere

tijd in d* oude Kerk gebeurd is, dat ly fodaniger

wijle , quanffuis van de D«n;f/aangetaft wierd ,
dat

fy als van het leven fcheen beroofd te zijn ; üttende

toen ter tijd op iemands fchoot , die met een over-

grote barmhertigheid tegens haar ingenomen was.

Waar op een , by fcer eerlijke lieden , wei-be-

kend Man, daar ontrent zijnde toetrad ; haar eens

aanlag, en wat ruwelijkaangreep op fekere fwak-

ke plaats des Lichaams ; dat in haar {hena) een gans

andre gedaante van wefen verwekte : en de Dmvel

alfo met enen ophield met <ïjne adlicn, en haar lan-

ger te pijnigen. [Even als in Martha ( waar van ik

in mijn Latijns Tradaatje de Hiftorie uit reeds ge.

melde 7^^»«^, heb bygebracht) wanneer I>. iVf^-

mi^o/.ofiemand anders, van die o ngelovige loort,

haar ftoutelijk quamen aan te grijpen.]

Doch wierd defeMan fo lelijk van haar aange-

fien , en quam de lelve by haar in fo quade achting;

dat,n iet tegen ftaande hy noch veel, ja feer veel ma-

len by haar geweeft is , de Duivel haar noid ,
in des

felfs by-zijn> iets gebracht heeft: ^ho^weKy fo

verre wel quam, datfe feyde, dat deP«;Whaar

diverfche dingen liet üen i
nu een roodKleedy nu

iets anders, enz.
j^^^^



ORAKELEN. aoy
Doch is dat fo feer verwonderlijk nietindefe

Lena, en des felfs Maatje Lief^ (want dus wilue,
quanfluis , defe Duivel van haar genoemd zi/n.)
Wijl als, fo uit het exempel van reeds gemelde
Martha , als van vele andren, felfs vdn nu onle tijd,
kan werden getoond , de fodanige Duiveldoor on-
geloviger Menfchcn fich veracht en geafFron-
teerd houdende, geenfTms Mirakelen wil doen , als
voor die wat licht-geloviger zijn.

Ontrent welke laatfte foorte van Menfchen,
haar credijr fo byfonderlijk is toegenomen , dat (na
my wel lëkerlijk bericht werdjl> een
goudene rink, die fy pretendeerde vzndc Duivel
gekregen te hebipen , publijkelijk op de Predik-
ftoel aan fijne toe-hoorders vertoonde; omalfo
alle ergwaan van bedrog, dat daar ontrent gevat
mocht wefen , weg te nemen.
Dus is 't ook aan een ander vry achtbaar Man ge-

beurd , dat hy enige dubbele-fluivers penningen,
die fy quanfluis van óeDuivelhzd gekregen,in han-
den krijgende, de felven niet in huis durfde behou-
den,- maar in 't water , felfs wierp, ofdeed werpen.

Dusdanige kunsjes gelukten evenwel niet over-
al

,
of byyder-een , even feer. WantlybyD.

Zijnde (alwaar fy voorgegeven had , dat Maa/Je
!.;<?ƒhaar een goudene Kivg Ibu brengen ; wierd daar
op wel goede en naauwe achting genomen. So dat
fy. geen genoegfame kans (iende, omhetgefeide
in de hand te krijgen,leide,dat fy naar boven moeft
gaan

;
en dat hy haar aldaar deRingi'oxx brengen

Weshalven fy , dies te fcherper gcobfcrveerd wer-
dende, door dien Heer , die doch reeds te voren al
vermoede , dat 'er een boefje achterfchuilde ; hy feifs,
nevens enige andre Vrienden , daar toen tegen-
woordig, mee haar naar boven ging ? doch onder-

tuflchen

<
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tuOchen hare handen wel vaft en open hield: en,

wanneer fy nu boven gekomen waren, tot haar

fcide i
laat hy dien ^ng aan u nu geven. Waar op

fv \Lena'\ hem riep j menende , toen onder fulks

pretext, hare hand te brengendaar de R;»^ was.

Doch wiil dien Heer , daar byfondrc forg voor

droeg, kon fy fulks niet te weeg brengen i en MaaU

wL/^^racht haar niet.

l>at de minft beoordeelden , minft ervarenen

in wereldü)ke voorvallen, en licht- en over-gelo-

viaften, het verre grootfte getal der Menfchen in

defe w ereld maken , leerd aan alle verftandigen de

daceliikfche ervarentheid. Hier uit rees , dan dat,

n^lt teeenftaande dusdanige ondervmdmg als nu

katft gemeld is, en die yder naar fi)ne oordeel ot

oalTic cuam op te vatten^ niet alleenh)k het meefte

ïi os (fo der Gereformeerde Gemeente , als die der

Mennoniten , en andren) maar ook het merendeel

der Kei ke-raad , over haar met medogentheid be-

weeed was j en by naar alle Sondagen voor haar

in de Kerk publijke gebeden fijn gedaan : ook dat

vele Sufterkens haar , met een penninksken te ver-

teren ,
fodanigen onderftand hebben gedaan , dat

fv van die giften en gaven fich rijkehjk kon deugd

en gemak doenj met haar tong en vlees wdlek-

kerliik te voeden i felfs ook met het allerdierfte en

cerft uitkomende: om alfo hare gepretendeerde

lusjes , die haar door Maatje L;^/wierden toege-

bracht, te voldoen.
, , 1 r 1 I*

OndertulTchen fpeeldcn vry hebbelijk mede

hunne perfonagie enigen dier gener, die het met

Lena hielden,en de felve verdedigden, enz.en leef-

den als van het ^•^//^^«•^«^^f^^; o"^ ^^^^'^
f.*:

fpreken, imQtiiea met Belenfjngefelfihap: terwijl

de oprechte en eenvoudige gevers,door hen ichen-

dighjk wierden bedrogen.
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ORAKELEN. 107
Dat feer velen niet alleenlijk dommeMenfchen

maar ook anders fchrandre verltanden door dcfc
Lenahngmiüeyd zijn, daar van was de oorfaak
ae uicllekende vlug- en fneegheid harer grepen en
KUflSJ CS,

Van welke ons een ftaakje verftrekke,dit navol-
gende, ^om geen meerdere exempelen op te halen)
bdchreven met de eygene woorden van een eer-
lijk Man, die haar felfs heeft helpen bewaren en
bewJken i naar dat fy door de E. Achtb. Magiltr

beiteld''^
^'^""^

'

^" ^""^"^^ ""^^'^^^

Doch fal ik fiine woorden van wat hoger opha-
len

: op dat ook allo te gelijk de nuniei van haar
oiscounlen , daar uit veritaan werde.
War mv aangaad, ik was mede geneden defe

i^^^mït haar doening eens te hen: en op fekere
t' d W) met ons leflfen, 4 Mannen , en z Vrouwen
b haar komende , om een gehele dag lang dé
^^^^jyby haar waar te nem.^n, is dit volgende ge-

VVy des morgens in haarKamer komende [dit
gefchiede nu.rerwijl fy al door ordre der E.Achtb
Iviagiitraat, in 'tfimpel-huis, te dien eynde, ee-conhneerdwas] ontrent 9 uren , hebben haarne-
vens de Nach^ivakers

( wijl'er exprcflblijk by nacht
fo wel als by daag op haar gepall wierd, en de
Kacht-wakeren, door Üach-wakers

, en fo ook deDag wakers door Nacht-wakers, in hare tegen-
woordigheid wierden afgcloft) vinden discoure
ren i ly httende op een Itocl voor liet glafe venfter
van de Kamer met eenig Lywaar o/ander naav-
goed op haar fchoot. Wy groeten haar , en fy onswederom

i leggende , komd gy defen dag nu bv
Jny waken? wyleydenj^. Waar op defe AT^^i,/.

wakers

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



Verhaitdelinge de

mjakers weg-gaanden, en wy ons in hunne plaats

voegende Twy met haar begonden te fpreken van

haar fiekte en ongeval.
, • ,

Onder andre vragen, die gevraagd wierdcn tm.

vraaede ik ook , ofly de Duivelwel oid gefien had-

de? fy fevdc^: en datfe hem geden hadde nu

ÜLsttnMenfch, dan als een Vogel: ook in de

gedaante van een grote vlieg. Maar dat ly hem meer

hoorde als fag. Waar op ik weder feyde, wel Lena,

wat ziit gy mal geweeft, dat gy dePW, wanneer

liv u als een grote Vlieg verfchecn , fo weder hebt la-

ten vliegen ! gy moeft hem gevat , en in een kleen

doosje glaasje geftoken hebben , en op alle Jaar-

markten en kermifïen laten om geld kijken Want

ev fout 'er grootvoordeelenwinftby hebben ge-

daan, en in korte tijd rijk zijn geworden. Wan-

neer gy hem dan weder kond hebben laten vlie-

^^^Lena dit difcours van my horende ,
was uiterma-

ten feer verftoord ; fette tegens my een paar ogen

no , als of fy my opwreten wilde ; en feide ,
Vogel

y

tór^f^ n^et de Duivelen GodsWoordAe fpot?

die u leren , dat hy nu dus , dan fo , defen en genen

vcrfchenenis? , .

Waar op ik feide, dat is warachtig; maar die

Texten hebben hunne byfondre uitleggmgen :
en

hehalvendat, leefdmen noid van fijn gedaante ^n

^enVM • welks lichaam feer teer en kleen zijnde,

ook feer gemakkelijk door een
menfchelijke hand

kan gedwongen werden.

Doch indien lo een lichaam van een Vheir, met

een Duivelfche Geeft en krachten kon aangedaan

•z.iin, ik het haar feer gacrne wilde gewonnen ge-

ven: maar dat ik fulks noid had geweten , enoofe

met mijn verftand n iet kon bevatten. Waar op ly

weder antwoordcj ik i^cl. ^
'
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ORAKELEN. 2op
Verder feyde fy , dat deDwWhaar beloofd had>

uit die Kamer, die aan haar genocglaam een ee-
vankenis verftrekte , te fuUen verloflen ; en te ha-
len door diegetralidc Venfters, en geflotcne gla-
len; Tonder iets daar van te breken: my daar op
ook vragende, wat ik daar van dachte : Ik antwoor-
de dat luJks noid iou gefchiedcn : en dat het ene
lichaam door het andrc niet kon doordringen:
maar dat het ene voor het andre , het fwakfte voor
het ftcrkite, moeft wijken en plaats geven, door
bewegmg, enz. So dat haar Lichaam door het gla«
lullende paiïcren

, daar noodrakehjk bewegingen
wijking, van 'tene voor 'tandrelichaam,mbeftee-
Ichieden. '°

Sy dit niet willende vcrftaan, en fich vergram-
mende, bracht Godesalmogenthcid te pas. Waar
op ik feide,dat die niet tegens de ware, cn door Ikh
lelts geitelde , order der natuur werkt : of 't moeft
2,ijn om reden ofoorfaken^by lijnc volmaakt God-
dchjke wijsheid van byfonder groot gewicht en
noodfakelijbheid, enz, diehicrniet waren te vin-
den.

Door welke redenen fy verfet en verfteld ziin-
de, tegens my ibide, dat de Duivelopmy leer quaad
was

:
en dat hy op defen dag noch betonen fou wat

ny kon doen.
Ik vraagde haar hoe fy dat wift^- fy fcidc hy heeft

daar fo even tegens my gcfprokcn. Ik vraagde haar,
waarom hy doch niet hard, ofoverluide, fprak ?

Syantwoordchyfprcekthard^ maar gy kondhem met horen. Ik feidc daar weder op, dat geen
f|em of geluid hard kon gegeven werden, ofwv,
die daar lo dicht by fatcn,foudcn t nootfakelijk ook
hebben moeten horen : naardemaal het o-eJuid
verwekt werd doorfubytc pcrffing van lichamen

P tegens
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tegens Lichamen,en geenilins regens een ydel enz.

En vraagde ik haar verder , wat hy doch tegens

haargefeidhadde ? HyTeide, antwoordefy , dat

hv t' avond aan haar eenfchaertje fou brengen ; om
haar te doden, en fclfs ook fo van alle fpotternye

vrytezijn.
, r /- r •

Ik feide daar op , dat fy , naardemaal ly lo tami-

liaarüjk met hem fprak , doch van hem yerfoeken

fou, dat hy tmggroot Lichaam aan haar wilde bren-

gen ,
namcnrli)k , een Deken , Keurs, Mantelof iets

diergeHjks. Op dat wy Ib groot een Lichaam fien-

de door de Lucht komen , fonder vaftgehouden

te werden , aan fijn macht en vermogen mede

mochten konnen geloof te geven. Maar fy ant-

woorde, dat hy onfe knecht niet was : maar dat hy

dede *t geen hy goed vond. Waar op ik feyde ,
dat

men dat gcefTms fo verftaan moeft : maar , dat die

Bréng-duivel daar door haaft fou konnen ontdekt

^TseTr aanmerkelijk, en hier ter fake doende,

is die Hiftorie , die de HeerG. J.
bybrengd,

in de byvoegfelen op fijn eerlle Boek van de Afgo-

derye : uit het gene, wegens de Tapujexs , en der lel-

ver Godsdienft en/, de feer wakkere Veld-Overlte

Chriflophorus Arcijjenvski , van daar aan hem heeft

overeefchreven.
, , , r

Namentlijk , defe y^m/^'u.'jy^/ had de befwermg

van een Orakel-duivel , en fo wel belchoud dat

hv klaarlijk kan i:en en merken , dat die gepreten-

deerde Or<ï;^f/-^////W aldaar heen belworen ,
een

Menfch was , dien hy te voren meer malen had ge-

fien, en daar uit kende : fchoon fulks door de Trf-

ï»»7^r-x ontkend wierd.
i j

Om hoedanige en andre meer omftandigheden

<ü xedenen, hyArdJ/ewki, opfekeretijd van^de
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ORAKELEN. m
Orakel-paap en Bepweerder verfocht , dat doch de
Duivel eens op fijn [des Orakel-paaps] verfoek , een
hemd

, dat hy [_Arcijfewski] m de hand foiide hou-
) den,naar boven in de Lucht Ibii weg halen : en be-

loofde hy dat hemd aan ó.cPaap tot vergelding.
Alleenhjkftipuleerdehy 'er dit by, dat hy op

den Duivel , wannc^er die aanqiiam , met een llok,
die hy in de andre hand Ibiide houden , mocht toe-
flaan.

Dit behaagde wel aan de lichtgelovige menigte
der Tapujers: als die voorgafdat de Duivel ['n\ks feer
lichtelijk kon en fou doen. Maar was de Or^y^e/-
paap felfs, daar geendins toe te bewegen. Waar op
een byfter gelach ontilond^ naar welks Ihn'ting Ar^

A cijjeivskiy al boertende , den Paap, op defe wijs, toe-
1 fprak : Nu fal ik eens tonen , dat ik groter konlle-
1 naar ben, als gyzijt. Want morgen fal ik maken,

• dat gy Harts-hoornen op 't hoofd draagd, die fo
groot fullen zijn , dat gy 'er niet mede uit defe ka-

T mer fult konnen gaan. Welk feggen dien Menfch
'1 foverfchrikte, dat hy, naar dat d' andre menigte
/ vertrokken

, en verfchoyd was, met fijne Tolk we-
' ^"gge keerde, en Arcif-wski bad,dat hy hem
j doch een {n {^rote fmaad en fchande niet fou aan-

doen.]

Ik vraagde haar weder, of wy fekerlijk moch-
tc'i ftaat maken, dat dc Duivel aan haar dien dag
een fchaer brengen fou. Waar op fyi^feide. En
hebbenwe daarom tegcns den avond, naar dat fy
haar avondmaal gedaan had , haar flaap-bank in 't

I midden van de kamer gelleld
i daar alles uitne-

1 mende wat 'er in was en wel ernrtelijk vifiteren-
de, of 'er C/ok een Jchaertjen in verborgen mocht
2ijn : en daar na weder haar bed gedekt.
Waar na wy ook aan haar alle 'hare kledren, in

c
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een hoek van de kamer , hebben doen uittrekken

,

tot op haar ondcrkcurs ; en toen verder haar gela-

ten in handen van de twee Vrouwen (welker ene

mijn Moeder was) die haar *t hemd felfs deden uit-

trekken , om alfo te lien , of ly ook ergens een

jchaertje by haar hadde : doch niets vindende , haar

allo deden te bedde gaan.

Waarop wy, wederom binnen komende:, alle

gefam entlij k rondom de flaap-bank zijn gaan fit-

ten. Alwaar fy, eyndelijk, naar een grote ftilte, een

geheel harde fchreeuw gaf. Waar op het lichaai

vreeiTelijk fcheen getrokken en gewrongen te

werden me: fuik een geweldige beweging, dat niet

alleenlijk haar oogen in het hoofd omdrayde^i;

maar lelfs het hoofd fodanigerwijfe, alsof het

het lichaam fou werden afgewrongen. So dat 'er

een Man volkomen van node was, om dar recht

te houden, een die op haar lichaam fprong , om het

door iijne fwaarte nederwaards te h(»udeii,en twee,

om yder een arm in dwang te houden ; terwijl fy

huilde als een hond , en 'f fpcekfel als fchuim uit de

mond latende vlüejen,in haar rechterhand de helft

van ctnjchaertje , ontrent een halfvierendeel lang,

vertoonde.

, Sy een tijd lang dus gelegen hebbende, vielen

haar armen, en hoofd, en andre delen fo flap als een

doek ter neder : en dus weder een weynig tijds ge-

legen hebbendcquam fy fubytelijk tot haar felvcn,

en fprak, fonder de minlle alteratie : geloofd gy nu

dat de Duivel iets brengen kan? Och! ik lie hem

daar alweer. Hy fcid, dat hy d' ander helft ook

brengen fal,

Wy feyden dat het onmooglijk was , dat fy hem

foude iien, en wy niet : en bevolen haar dat Iv bey-

dc hare handen boven op 'c bcddc-deklel foude

leg-
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ORAKELEN,
leggen. Sy dusdaniger wijfe een tijd lang geleo-cn
hebbende

, onder een grote ftilte, gafweder fchie-
lijk een feer harde fchreeuw daar wederom de fel-
ve beweging van Lichaam als voren op volgde, cn
fy de wederhelft van 't/?/:>^rfr/> in de rechterhand
vertoonde

:
dat wy met groot geweld daar uit moe>

Iten wringen.
Het is leer aanmerkelijk, in al die gepretendeer-

de
, grote aanvechtingen cn tormenten , die fy iey-

edatdeD^iWhaaraandecd
: en dien fy voorgaf

nochtans noodfakelijk en gedwongen, te moeten
liefhebben en die fytemet, al«?haarvV^.7/'/VZ./>/
(waarom iy hem ook dienaam gafj met opcnc ar-men en gcfchreeiiw, voorgaf, te ontfangcn ; wan-
neerhy, quanlïli.s tot haar quam ; dati fcgik, in
alle de pijnjgingen die hy haar fcheen aan te doen

,

hy haar fo verichoonde , dat fy by na noid eens een
blaauwe plek daa r van kreeg : en fy , hoe fwaar dö
t»c oekmgen ook waren,niet eene maaltijd daarom

d?ank'
^^^^ ^^^^ lichaam wel meftem et Ipijs en

Waar by quam , dat of fy al eens fchielijk , cn fo
öat niemand merkte, op wat wijfe, een ftrop omden hals kreeg

; ofeen mes of ander fcherp , in de
handen,rwaar mede defe MaatjeLiefhur quanlfuis
Wilue omhals helpen)fy fig evenwel noid bciecrde,
Uoch

, ojn weder tot het fchaertje te keren i hoe
naauw wy hadden opgcpaft, cn naar wy meenden
toegefieni nochtans haddenwe niet konnen ver-
merken, hoe fy doch die halve /fW//Vx had inde
hand gekregen

: So dat wy achten , dat fy wel on-
der een der fubtijlfteGi^/V^^'W mocht gerekend
werden. Te meer dewijl dit alles gebeurde fonder
dat wy enige de minfte alteratic in hare pols ver.
merkten. [Gelijk het ook in dealler-grootfteal-

^ 3 tera^-

ÉllÉI
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2,1^, Verhandeling van de

teratien van lichaam van Martha Brojjter toeging

:

in wien men ook genige alteratie van pols ver-

merkte : en daarom de meerder liiperftitieufe Me-

dicijn-msefters fulks (onder andren ) voor een by-

fonder teken van kjetenheid namen : fchoon de

fchelmery, gelijk hier, noch eyndelijk voor het

licht quam.]
i ,j j

Wy onder ons alles overwegende,oordeel(len,dat

fy (door d' ene ofd' andre van hare msdewulhgen,

die onder prxtext van haar mede te befoeken,ot te

bewaken, haar luiks heymehjk toebrachten fge-

liik'er ook , als reeds gefeid is, gene ontbraken,die

met haar lekkerhjk mede-fmulden )
ibdanige din-

gen ,
quam tc ontfangen : en dan die, 't zy Mesjes

'c zy Schaertjes, 't zy geld , 't zy goude ringen , 't zy an-

der tuig , naar dat 'er de befte occafie was , om dit

ofdat heymeli)k by fich te verbergen, [naar welke

\erfcheydenc gelegentheden of toevallen , de

qiianflliis duivclfche befoekingen , ofeerder, ofop

andre wijfen, gemakkelijk genoeg, door haar,

wiens ambacht* dit fo wel , als 't guichelen den

Guichelaren was, konden gcpraótileerd werden

J

in hare heymelijke gedeelte verbergde : en dat iy

iets willende quanlluis, van de Whebben j ot

beloofd hebbende,dit ofdat van hem te fullen ont-

fangen ; fulksdan, onder pretext van feerlubyte

overvallen ,
befoekingen en pijningen des Duivels,

quam te ontfangen, cn die dingen (onder dusda-

nige aaien en gebeerden van een befctene , en on-

der fo een vrefelijke fchudding,en beweging, enz.)

danmeteenbyfondreflingerflag (als menfeidj ot

eauwe greep, quam van daar hervoor te brengen.

En fchoon in'teerft de eerbaarheid, niet wel

fcheen toe te laten , datmen die plaats quam te on-

dsrfoeken; groeyde de redenen daar toe fo leer

,

° hoe
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ORAKELEN, 2iy

oe langs hoe meerder, aanj datmeneyndelijk
tot fuik onderfoek quam 5 en daar door de guitery
volkomentlijk ontdekt wierd. Wijl fy Lw^, aldaar
feerbehendiglijk kon verbergen, en ook waarlijk
verborg , 't geen fy

, qiianlfuis door 's Duivels voor-
gaande toebrengen , aan de by- en omftaanders
('c zy wakers , 't zy andren) op de aJlerbelle tijd en
gelegentheid, wiil te vertonen.

Gelijk fy daar door nier alleenlijk lotMiddelhorg;
2i2LX ook tot AmjierdarncnHaerlem enz. (naaxde-
aal fy , naar gewoonte van fulke foort van Land-

lopers, vanStadt tot Stadt vooit-wandclde) feer
vele Lieden, en daar onder fclfs eei waerdige Man-
nen , fo will in te nemen dat e^ie der felver (naar
my bericht isj quam te feggen ; dat hy verhoopte dat
God de Heer noch , door dit Vrou-menfch , een tekenjou
doen aan de 07igelovige Haerlemmers . alhoewel ge-
volglijk haar kunsjens daar 'tallerbeftefucces met
hadden.

Hoe byfonder lichtelijk , ook felfs doorluchtige
en anderÏTms geoeftende , verftanden konneu voor-
ingenomen werden ; en daar door van het ene ab-
furde tot het andrc geleyd werden , toond ons het
exempel van de ]ei\m Petrus Caton , Biecht-vadcr
van wijlen Koning Hendrik de Vierde van Vrank-
rijk ; naar ons de reeds gemelde

J. Aug.Thuanus

»

in 't I jifte Boek fijner Hiilorien, verhaald.
Namcntlijk defe Pater Caton , met een wakkere

moed begaafd , om die Duivel [dir rendecrd
wierd enen Hadriana Fraxwea , doo» o.letenheid
te plagen, en te tormenteren J te befweren , en de
curieusheyd om vele onbekende faken van hem te
leren en te weten j quam, onder andre feer veel-
vuldige vragen , ook den gepretendeerden Duivel
[want felfs Thuanus derfd geenlfins affirmeren , dat

O 4 hec
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het waarlijk een Duivelwas , ] afte vragen ; op wat

nujjfe hy allerkrachtigefou konnen prediken , en zielen

hekeren y en fich felfs van fonden onthouden. Welke de ,

allerkrachtigfle plaats ivas ( in de H . Schriftuur ) om
\

het Vagevuur-, en het aanroepen der Heyligen te beivijfèn ?
'

fVat doch het allernutfie nvas tot bekering aller ketteren ?
,

Hoe lang de kettcrye van Calvijn noch durenfou ? Waar
|

^ede men de ketteren beft konde bekeren} En feervele

andre vragen , die tc veel en lang zijn om alhier op

te halen, en die toen ter tijd> den verftandigcn

in Vrankrijk , al vry verwonderlijk en belachelijk

fchenen : voornamentlijk wanneer ook fijn eygen

hand-fchrift , waar in dele vragen begrepen waren,

door achterloosheid en vergetenis, in een geleend

Bcfweer-boek gelaten , daar door eerft in handen

van de Marquis de lUoony , en alfo tot den Koning

felfs ; en verder in andre handen quam , en allo

publij kwierd.

Want, nzzTlhuanus getuigd , fommigcn lachten

en fpotten hier mede vry fchimpelijki en vraag-

den,indien deCeVaderCatonAoor liefde tot de waar-

heid gedreven wierd ; waarom hy dan doch die

van de Vader der logenen afcylle En terwijl hy

van hem de fin cn kracht der Schriftuur-plaatfcn

ondcrfocht; wat hy dan doch anders deed als aan

defelventetwijfFelcn ? of te vergeefs fulks re vra-

gen, en de beveftigingderfelvertc verfoeken aan

die gene, die doch altijd uit is om de felve te ver-

drayen en te laftercn ?

Andrcn doemden geheel en al fuik een manier

van doen ; wijl wel exprciïelijk in Godes Heylig

woord verboden werd, den Waarfeggeren, hetVogel-

gefihrcy, en Dröwf», enz. niet waar te nemen , of-

d^ar aan raad te pipgen, &c.

Doch laat ons van Thuanm aficiic-ydcn, cn weder
tot
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totLem keren, en hare fcer looflijk gep racftifeerde
Mirakelen» Waar van evenwel en 't voorgaande >
en 't hier navolgende maar tot ftaairjes dienen >
van 't geen fy dagelijks quam te plegen.
Met de felve lubtijlheid , dan, waar mede (y geld,

ofringy oimesjes-, oï/chaertjesy ofiets diergelijks wift
her-voor te brengen, en tevertoonen, kon fyfich
felfs ook fubytölijk een ftrik om den hals werpen

:

en had fy daar met al meermaal andren bedrogen

;

als eenseenen Mr.^ow . . . nevens fijn confra-
ter, by fuik een voorval net op 'tüag komende,
fag, op hoedanig een m](c{:y (onder 't gepreten-
deerde tormenteren des Duivels ) fecr IchieJijk en
konftiglijk fich van de band van haar neerftik een
ftrop had geformeerd, en fich felfs behendiglijk
om den hals geworpen. En heefmen fulks gevolg-
lijk noch meerder ondervonden j en fo dit als an-
dre kunsjcs meer , ontdekt»

Maar lal licht iemand denken, hoe kon fy fo-
danige dingen , als reeds verhaald zijn, op fo won.
derlijke wijfc te voorfchijn brengen ? De greepjes
en actitjes die fy hier ontrent gebruikte waren, of
fomtijdseen lankwijlige verwijling , eer de Gepre-
tendeerde Duivel quam ,• waar door de fcherpft.
toehenden wierden vermocyd , en byfondre voor-
of toevallen iich konden opdoen ( door ongele,
genrheid, den eenen dus den andren fo overko-
men; oflluimeringcn vaakcrigheidj of door de
lange verwijling verdrietelijkheid

, en daar uic
achteloosheid in 't fclicrp toelien: ) fo dar, eer fulke
waarnemcrswel in poftuur waren, om fcherp en
fncl toe ce kijken, het kunsjedoor haar reeds ge
ipceld was

:
of, dat iy onder die gepretendeerde

Dutveljche b£}oebnge7i,cn , daar uit verwonderlijke
alteratie van lichaam 5 enz. fy behendiglijk, en als

^ 5 Ibn.
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1 1 8 VerhaTkiclhig van de

fonder voordachtelijk fulks te doen , hare fchaam-

teliike delen, fo onbefchaamdelijk quam te ont-

bloten ; dat Man-lieden die , of van meerder

fchaamte ofmeerdere en eerdere verbaafdheid, ot

minder ervarentheid en ftoutheid , waren ffich ge-

noodfaakt achten ( al wart maar om 't daar tegen-

woordige Vrou-volk, en de eerbaarheid daar on-

trent te conferveren) fich, ofaan een zijde tcbe-

ceven , of , voor ten minften een korte wijl, om re

keren; en de ogen alfo, niet alleenlijk van haar

lichaam, maar te gelijk ook van hare bedrijven, m
die tijd, afte wenden. In we ke gelegentheden of

toevallen, ofliever adien , door haar dus looflijk

te werk gefteld , felfs het Vrou-volk kon verbaafd

werden,terwijl 'er hei Man-volk noch tegenwoor,

digwas; en terwijl fy om de fchaamte te bedek-

ken, met haar weder te dekken befich waren :
en

fy dus onder velerleye toevallen cn omftandighe-

Jen , als in en o.rrent fulke faken i^onnen voor^^al-

len , lange en genoegfame tijd en occafie had ,
om

hare l anden met een Guichelaars greep, aldaar

heen te brengen , daar 't geen door de Duivel

quanfluis beloSfd was, enz. te halen was, en aan de

omftaanders te vertonen.

Doch Rchjk dusdanige kunsjes en mameren van

doenM^clereen ( voornamentlijk den mm^

VOO? oorLelden P.>i»^^y en diergehjken fouit

Sagiftrature, als verftandigfteBurgerye) met

evenlterke ingreffie of indruk en geloofgaven i

maar velen da'ar uit ander bedenken fc^^^^^^^^^^

Miir noch bv komende 't geen de Schipper haa

ie hLïd enXmcn ondcr'de hand had begmne^

te bemerken)begonmen da^'om.door emgen daar

toe eefteld, byfonder fchalk oog op haa te hou-

den f en eyndelijk , om des wel vcrlekerd te z.,n.
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fcker vry perfoon daar toe te gebruiken : die on-
der 't bewaken nevens andren ( wijl noid iemand
by haar alleen gelaten wierd , terwijl fy in *t Sim-
pel-huis onder opficht van andren gelleld was ) by
naar, terwijl de andren quanflUis lliepen offlui-

merden de Vryer Ibu maken j liaar belovende daar
uit te helpen, en met haar te trouwen, enz.Onder-
tuffchen i'ou hy ( gelijk hy ook deed ) haar de boe-
Icm en andrc delen ( die de eerbaarheid hier te

noemen niet toelaat ) trachten te voelen , enz.
't Welk fy te onvoorfichtelijk toelatende ( gelijk

noid dief fo behendiglijk kan blijven (leien
, oFhy

werd ergens, wen iiy 'er minft opdenk t , behipt)
daar door by leer veel fraye lieden bylonderlijk
affloeg , ja fo, dat haar die van vrienden tot vyan-
den wierden.

Maar doch, naardemaal , terwijl defe Le»a hare
parten dagelijks bedreef , onder de hand de kennis
danjvan meer en meerder aan haarEd.Achtb.de
Magifirature van JMiddelhurs, was gekomen s en fy
haar daarom in 't Simpel-huis hadden belleld , on-
der bewaring en bcwaking,^o van Lieden daar toe
door hen gelteld , als van andren die , uit curieus-
heid, vrywillig lich daar toe verledigden ; en door
dat middel die euiterye , Hiliglijk en op alle wijfen
befpied , feer klaarlijk wierd bemerkt en ontdekt:
nam dc Magiftraat dit euvel op , en enigen der fel-

ven in ernftig overleg , of het niet dicnltig fou wc-
fen voor 't gemene ocU , dat men dusdanige be-
driegeryen met een puh/ijkegcr^' ' - r itraile. Daar
evenwel niets op volgde : fo « ... ll fo vele eerlij-

ke, en daar onder voorname , Lieden daar ontrent
wat te lichtgelovig zijnde gcweell, men die daar
door niet als publijkelijk wilde befchaamd makenj
als om dat dele LiCna fulks komende tc vernemen

»
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met behulp van enigen harer aanhangfen wel licht

door indired: en hcymelijk beftei, mctfulks haar

te doen weten) en de deuren niet al te naaaw te flui-

ten )
ftillijk uit haar kamer en 't Simpel-huis quam

te geraken , en verder het haf-epat koos. Waar
door fy de wcl-verdiendeftrafFe van de Juftitieis

ontvlucht. Alhoewel fy die naderhand , na my be-

richt werd, tot Leyden door publijke geeffeling,

heeft uitgedaan ? en nu tot 'Rotteidam woond.

daar de DuivelhAzr geen meergeld , of ,goude ringen^

enz. brengd. Dat geen wonder is, fo om 'c nu voor-

verhaalde, als om 't geen w\]\enDo.J.deMeyh'^

occaüe dier voorvallen ieyde : datmen namentlijk,

fich niet moet inbeelden dat de D«;Wgeld , ofiets

anders, louftcien, en dat aan JLé-zw geven ,* en de

Travjfen daarom , wijl dat (y fulks ook niet geloven;

voor een fpreekwoord feggen, ceft umpovre Diabhy

het is een arme Duivel.

't G een door de Fythia , ofuit fich felve , ofdoor

de Prophete» , en andre Priefieren daar ontrent on-

der-wefen , op de Vragen ('t zy door verzegelde Brie-

ven of Taaffèl'hekjes \zy op noch andre wij fen in-

gegevenjgeantwoord wierd, was fo duifter en dub-

belfinnig,en menigmaal fo opa. j.a^derleyc wij-

fe uit te leggen,en te verftaan,dat het voor de Raad-

vragers, als bouwen in 't wilde was (gelijk 't geme-

ne fpreekwoord feid ) 'tgeen daar ontrent te vat-

ten 5 en gevolglijk waar te nemen, ofte doen, ofte

laten ftond: en fy ook dikmaal weder een andre

God^^raak tot verklaring van 't felve van node had-

den. Die hen, fomtijds door het felve Orakel, doch

op nieuwe aanfoek en vrage, wierd (ten hunne wel

diere koften j geveven ; ot fy fomtijds ook naar een

andre Orakel-tempel wierden voortgefonden ; op

dat de duifterheid of dubbelfinnigheid van 'c eerfte

hen
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hen daar wierd opgeloft: cn fy Oeakel-papenmü"
kandren alfo den bal quamen toe te kaatfen

.

Maar doch wafl hier wel tijd en plaats , om (eer-
we verder quamen voort te gaan) niet alleenlijk

alle foorten en exempelen , en der fclver argliftige

vinding en bedrijf-, omrent het geve» deferGoddc'
l'tjke A7;tix}oorden , op te halen en te verhande-
len ; maar ook wel eerfteiijk , op welke , en hoe-
daniglijk verlcheydene, wijfcn , de Orakel-vrageit

( dat ikfe Ib noeme ) door de Raad-vragers wierden
geJaan.als ontrent welke beyden leer verfcheidenc
manieren

, niet alleenlijk naar de vcrlcheydenheid
óerOrakel'p/aatfen; maar ook dikmaal, in ene en
de felve Orakel-plaats, of Tempel, wierden ge-
bruikt* Doch fal ik voor cerft ondcrlbeken , op
hoedanig een wijfe li.ilks te Delphis gefchicde.
De Raad-vragers {gdijkCcgekranfi geblind y on-

derstgerucht en geraas van een verfch rikkelïjkgedreun
en vjeergahn^ naar de Orakel-plaats toe traden) keerden
ook fo met Laure-takken gekranfi wederom, naar het
ontfangen des Goafpraaks : wijl dit ook menigmaal
een teken was , datfë uit een Orakel-plaats quamen:
cn wel voornamcndijk , wanneerle op hunne vra-
gcv een goede antwoord , of ten mini ten een foda-
nige als hen behaagde of vernocgdc ontfangen
hadden.

De Vragen der /?Wtt//5W wierden fals Philofira-
tus niet alleen van Delphis , maar ook andre Schrij-
vers, fo hier van als van andre Orakel-plaatfengctyxi*

gen) door hen Ra ' rrs Iclfs bcknoptelijk inge-
ftcld 5 en aan den i / ui'.. , ten overgeleverd : weiken
dan den fclvcn quanllUis in de Adyta brachten , èn
aldaar ofop den Altaar , ofop de geheyligde Bedding
desGods nederleyden.En waren de felven ordinaer-
lijk, in een bdhtcn Briefo^Taapl-Mje, verfe-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



2^22 VerhaTtdciiiwgvande

geld: opdat de faak allb veel te eenvoudiger , en

fonder reden offufpicie van bedrog , mocht Ichi)-

nen toe te gaan: en de God aldus daar op antwoord

gevende , het MirakeUKo te groter moch fchijnen.

Waar op dan (naar u reeds bygebrachteomftan-

digheden ) de ant<woord, op daar toegejlelde tijd en

order vaft Loting (
op dat alfoo alle misgreep mocht

cewcerd werden ) door de P|/^/4 gegeven wierd:

die cuanlTuis, t' enemaal onkundig zijnde, van den

inhoud der vragen , fo veel te meerder en krachti-

ger door dien Go^befeten te wefen, wierd gepre-

tendeerd j en door fijn overnatuurlijk cn Goddelijk

ingeven te antwoorden, op 't geen 'er dusdaniger

wijfewasvoorgefteld. ^ . , ^rl

Indien *t op het gene in ctn opene Brtefhehelld

wierd , ofop mondelinge vraag ,
gefchiede (dat ik

achte noid offeer felden gebeurd te zijn, als by by-

fondre toevallen) viel't noch veel gemakkelijker

voor hen Pythia , en Papen ofProphae» > te raden

,

wat 'er geantwoord diende : alhoewel luiks met

meerder fufpicie, voor den wat meerder ot beter

geneusden , te werk ging.

Enwaren'ervelcrleye voujch, grepen en kuns-

ies waar door ontdekt kon werden , i waarom

kefe naadvragers , ( ofafgefondcne der felver ,
m-

dienfe of door liekte , ot andre ongelegentheden

belet , felfsnietverfchenen ) daar heen quamen :

en ten 2. wat eigentlijk ,
ja woordelijk, in hunne

verfecelde Taaffel-hoekjes ofBrieven wierd behelfd.

Hier toe dienden dan byfondcrlijk al e die loor-

ten van Lieden, dien ik boven reeds als geintref-

feerden hier ontrent, heb opgeteld : nj.nj^ntlijk

alle die genen die^diredelijk ot indireftelijk voor-

deel hieruit quam te trekken : en voor eerR, de

Waarden oïHerher^iers en der felver tamuie, > ^u.
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Kindren en Dienft-bodcn : by occafie, van dat, al-
daar defe Raad'vragers wierden opgehouden, en
riet het wachten na den geordineerden dag en
ijdj en met de otïerhanden tot voordeel hunner
fake, door 't bei'chouwen der ingewanden, en \ ra-
men uit de lelven van j;oede ofquade voortekenen
over 't gevolglijk fucces. Wijl niemand toetrad
::zhtiRaad'Vragen

-i
of verwachten der antwoor-

den
j voor dat 'er goede voortekenen in de inge-

wanden der Slacht-ofFcren fich quamen ( als door
een Goddeliike direólie te vertonen, ofdoor de
Offer "Wichelaars wierden gepretendeerd fïch te
openbaren.) dat defe goede 5mul-papen , diefich
ondertunTchen met het befte defer orferhanden wel
vrolijk maakten, feer lang konden gaande houden.
Gelijk wy daar van 't exempel gelien hebben in *c

waarnemen xnndtheioegmgcierSlacht'offiiren: fon-
der welk voorgaande gepretendeerd Iviirakel , en
goed Voor-teken, dePythia, als gefeid is, noid
naar d' Adyfa trad , om hare Orakel-antivoorden te
geven.

Terwijl dan defe dingen ( naar datfe ofeerder of
later en tager achter dcYaak konden komen) wier-
den dragende gehouden , en de tijd fomtijds daar
door fo uitgerekt , dat dc naaftkomende anfwoord-
///^/daar door,voor den fodanigen,quam voor by te
fchieten : of datfe anders wat kortelijk voor de
anfwoor'tyd gekomen /ijndc , men pretenderde
dat alle behoorlijke plechtelijkhedcn binnen die
korte fpatie niet konden werden volvoerdi en der-
halven tot de naaft-aankomende aldaar moeft ge-
wacht werden) terwijl, leg ik. dat defe dingen , al-
dus wierden te werk geltcld, en Raadvragers

,

ofder felver afgefanten, onder defe , en vele andre
praetextenj die 'er konden gemaakt werden , wier-

den
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den opgehouden j hadden defe Lieden Teer

goede occafie, om indiredelijk, onder dit ofdat

pretext ,
by defe of die gemaakte occafie , van of

tegenwoordige en ( voor de Raad-vragers) onver-

wachte voorvallen , en gepretendeerde Mrakehr,

ofgewenfte uickomft der defe ofgene antwoorde ,

en de publijke dankfegging daar over gedaan j of

gepretendeerde Mirakelen by voortijden aldaar ge-

beurd i door vertelling de fuperftitie in de Raad-

svragers te vermeerderen, en uit den felven , by die

gelegentheid , uit te lokken 't geenfe gaerne wil-

den weten. *t Welk onder 't praten t'huis, onder't

fpelen om de ti)d wat te korten, onder *t wande-

len, en onder.andre foorten van oeffening , door

hen ofden hunnen kon werden waargenomen. Of
indienfe fulks uit de Raad-vragers , ofder felver af-

gefondenen fclfs , niet konden gewaar worden :

^tzy datdieoffelfsteloos waren, of al te ilrikte

laft hadden, om iets daar van aan iemand , wicn hy

ook mocht wefen, bekend te maken; konden ly

fich keren tot der felver gefclfchap, gefin en dienft-

boden : ofmet de fclve foorte van bedroch, ofmet

corruptie en omkoop der felver. Om alfo niet al-

leen, achter de Vraag en fubftantie der felver te

komen j maar ook tot kennis (fo veel hen moge-

lijk was) van de gehele gelegentheid des Raadvra-

gers y des felfs wijfen van leven, des felfs familie en

Vrienden , en de voorvallen der felver ondermaU

kandren , ofdes Raadvragers met de felven j en al

wat meerder Hiltorien van des felfs leven fy kon-

den uithalen : voornamenrlijk als 't Lieden van

grote gelegentheid en middelen waren : en van

welken door 't rekken van de tijd enz. meer voor-

deel te behalen was : om fo niet alleenlijk te kon-

nen antwoorden op 'c gevraagde j maar ook*er
fom-
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fomtijds ietsbyvoegen, en wel meeftal!Teander$

op de vraag niet genoeg , of" fich felfs voldoen kon-i

den , of vi eefden den Raadvragers niet genoeg tert

propoolle geantwoord te hebben) 't geen geenfjihs

n de vraag wierd vervat j maer 't geen iets particu-

iers aangaande des Raadvragers leven behelfde j en
'at ofvan feer weynig was geweten , of, ten min-
e van de Pythia , ofdes felfs Propheten ofPricfte-

ren, onmooglijk fcheen geweten te konnen wer-
den. Alsof, quanffiiis de God voor dees tijd hen
geen uitkomlt op hun voorilel wilde geven rfchoon
hy anders wel wift , uit overnatiiurlijke kunde,
wat hen oid was wedervaren, enz.

Om fulks noch beter te konnen onderfoeken,
haddenfe ook (als reeds boven gemeld is) hunne
Emijfariidiuitgefondcnen i die overal (d* ene onder
dit , d'andre onder dat pretext) heen reifendc

of heimelijk de ftaat
,
gclegentheid enz. onder-

fochten , van die Raad-vragers die reeds daar nu tc

Delphis waren wachtende j ofook te gelijk van alle

andren van aanfien , waar van iets kon verwacht
werden ( 't zy door hunne fuperilitie , 't zy door
hunne rijkdom, daar by t'faamgevoegd j *t zy door
de gevallen van hen felfsjofhun gefin cnz.gebcurdi
'tzydoordegevi' ^'ikeiVand, cn vrees en hoop,
uitdefelve ont! c: voornamentlijk indien 'c

Hovelingen of diergelijken waren. By hocdani-

gert fy fich looflijk konden indringen , onder veler-

lye Pretexten i en dan ! ' '

, door verhalen

van faken ,
quanffuis aan ht .1 1 w . , ofden hunnen

,

gebeurd ; ofhonderd duifend nndre faken , raken -

de en vermeerderende d' achtbaarheid van *t Ora-
kel, enz.

Voeg hier noch by de Omlelders (dat ikfe fo noe-
mc) ofdie foorc van Lieden , die hun werk maak-

P ten.



xz6 Verhandeling van de

ten, en voordeel trokken, vandenrr^«^^i?//;/^w;

daar heen gekomen om her te leyden. (Wijl daar

uitftekend vele, en rare, en koftelijke dingen, door

fuperftitieufe en ambicieufe Menfchen den God
vereerd en toegewiid, te fien waren) en alles aan

te wijfen j 'c zy oude en konftehjke , ofkoftehjke

Beelden ; die daar in feer grote menichte waren ,

als iiic de beroving van die Tempel door Nero ; en

uit de Befchrijving van Faujanias , blijkt i 't zy an-

dre voorname giften en gelchenken , van feer kon-

ftige Schilderyen , Drievoeten enz. door Konin-

gen , Vorften , of andre grote en vermaarde Lie-

den, daar vereerd j 'tzy wat 'er vreemds en won-

derlijks , ten opfichte der Tempel en omleggende

Plaatfen, en wat verder aan de felven vall: was,

voor de Vreemdelingen was of fcheenom te aan-

fchouwcn.
Welken dan by dusdanige occafie ophalende ve-

le oude Hiiloricn en Miraculen j en wonderlijke

uitkomllen der gegevene Orakelen i alfo ook dien-

den, niet alleen hjk om verbaafdheid en fuperlH-

tieufe vrefe in de 'Raadvragers-, of der felver Af-

gcfanten te verwekken : maar ook daar door met

enen indiredelijk , en met byfondre loosheid uit

te vorfchen, wat*er fou gevraagd werden , enz.

Wijl defe Lieden ook feer goede occafie hadden

om op 't wefen en adien der Raadvrageren enz. te

letten j wanneer 'er iets met byfondre nadruk ver-

haald wierd, 't geen of hoop , ofvrees, of andre

kenbare paffie, in hen kon verwekken.

Datmen'er fodanigen in goed getal tc De/phis

hadde (en is van andre Orakel-plaatfen , tendefen

opfichte , ook geen twijffel te flaan ) toond ons

klaarlijk Vlutarchus in fijn meer-gemelde Bock van

d' Orakelen : fo ook Pauiamat en aadren me-^r.

Dus
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^ Dus kondenfe ook arnlren uitmaken, die fchoon
aldaar, of daar ontrent, wonende

, quanfluisvart

andre Gewellen daar naar De/phos heen quamen ,
met rijkelijke gaven en gefchenken voorfien , om
aan dtGodApoHo op te oiferen , nevens rijkelijke

Slacht-otferen , tot dankbaerheid aan dien Godo^"
gcöiferd, om de goede uitkomft fijner Voorfeg-
fiing gedaan aan hen felfs , ofdie hen daer hadden
heen gefonden. By welke Offer-malen dat ook fom-
tijds, als uit finguliere gunll , ofander pretext, ge-
nood zijnde, defeofgene, of ook veel meerdere
Uaadvragers te gelijkigenige de fchoonlle gelegent-
heid ontbrak, om by occafie van't fucccs,waar over
defe dankfegging gefchicde , niet alleenlijk vele
dingen te verhalen , (namentlijk miraculeufe vervul*
lingen enfuccejfen der GoddelijkeAjifwoordenjmaar ook
onder den drank (wan neer doch altijd het verftand
en tonge te gelijk lofTer werden ) de grond der fa-

ke , waar onfe quamen , te ondertaft'en en kundig
te werden. Gelijkfe fulks ook konden doen, in die
Offer-malen die de "Raadvragers fomtijds 5 uit pigene
drift en devotie deden j fomtijds, in tegendeel on-
der defe en gene pretexten (van Oiferhanden en
andersj gedwongen waren aan te ftellen.

Voeg hier noch by het net en naerfig •waarnemen
en be/pieden van de Raadvragers , ten oplicht hunner
aóiien en gebaar-^ van ongeruftheid, vrefe, droefs
heid, ofandre diergelijke pafllcn } die, ofinhec
wefen, of in de praat en manicre van dien, of
door 't fuchten, ofanders, fich UchteHjk ofgeheel-
lijk , ofvoor een gedeelte , openbaren : het be^ie*

den en belurjleren liunncr heiniclijke daden en pro-
pooften, gedaan of gevoerd by hun gefclfchap en,

vertrouwelingen; (dat door de Waarden ofder fel-

ver huis-genoten enz.kon werden looflijk waarge-



1 1 8 Vcrhandeligiiig van de

nomen) en alles wat vcrdcrs^op defe en diergelijke ;

wijic, kon ontdekt werden van Lieden die of felfs ,

geilepen en Ichrander genoeg warenjom fich dicht

te houden , of ook luik gefelfchap en dienft-boden

hadden die, noch kabbèljouws hoofden, noch cor-

rubtibel , waren.

Dat fulks , en noch veel meerder , door henlie-

den op de allcrkonftigfte en geflepenftc wijfen ge-

pleegd wierd ,en ordinairHjk, of ten minften fcer

dikmaal metlucces , fullen konnen begrijpen alle

die weten , hoe krachtiglijk het breyn gewet werd \

dier gener, die groot voordeel en audoriteit ficu ;

door liften en bedrog te bejagen: en die daar by'

ook weten wat kracht de guichelary overal heeft,

daarfe fnedig te werk gefteld werd.

Dus waren alle defe en diergelijke kunsjes geen

fms onbekend aan de reeds meer-geraelde Alexai:

ders , , Want defe (naar L««rf^»getuigd j fond feet*

, , vele doorfnujfdaars en "jerneem-aflen» die van iïjnê

5, t'faamgcfwoornen waren, naarKowe; die van

daar een yders gevoelen en humeur overbrief-

3, den, en d^Vragen diemen had voorgenomen

te doen, hem al tijdelijk voor-af te kennen ga-

.-, , ven : op dat hy fo prompt en vaerdig welen

, 5 mocht : door fo voor-af te verftaen , wat het

, was , datfe 't meeft begeerden ; eer hunne afge-

fondencn by hem aangekomen waren. Dus

ook , als de felve op een ander plaats van hem ver-

haald ^ 5, Gebruikte hy lijne feer grote winfl: niet

, , niet voor fich felfs alleen^ofvergaderde fich dic

5, optoteenfchat: m^^ï \-i^<ihy Mede-'werkcrs ci\

Dimaers QnVerneetn-alïen » GnOrakcl-mikefs , en

3, Bewaarders der Anfwoorden , Onder-f(hr'ij vers

y

, , Verfegelaarsjcn Verklaarders der Orakchr,en gaf h v

O aan yder icon naar des felfs vcrdicnlle. Ook
ioad
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fond hyccnigen naar andreGewcften, om het
gerucht van dit Orakelonder die Volken te ver-
breyden ; en te ve. tellen, hoe hy Voorfeide

;
iveg^

gelopeiie Slaven aan-vcces o f dt^^'u^ederv'mdejt ^

5j i'enervRovers ontdekte-^ 'verborgene Schatten opeu"
haarde; Steken enKranken weder in gefondheid
herftelde

j ja reeds enigen uit den doden had opge-
wekt. Waar uit dan een drokke loop en drang
van alle kanten naar hem toefchootjract Slacht-
offeren, gefchenken , enz.
Dus will hy ook die genen , die door andren tot

hcni gelbnden waren , (eer vriendelijk te ontfangen ,

heerlijk te trapleren , met koflelykegefchenken te begifti-
gen , en alfo denfelvenjichgans gunfiig te maken, ÏVaar
op hy hen dan "wederom Jèndcnde-^ defen ntJt alleenlijk

'vertelden hunne Vragen ende Ant-oioordendaar opgege-
*ven; maar daar by ook uitkreten denlofvandienGod »

enfeer vjo?iderlijke Mirakelen daar van verfierden.
Een feer aanmerkelijk exempel verhaald hy,

even voor defe laatfte woorden, van Rutillianus

die anders een goed en eerlijk Man was ; cn die
vele Ampten en waerdigheden in de Room-
fcheSraat met lof bekleed had : maar die on-
trent dc Goden en Godsdie7ifl fottelijk fuperfti-
ticus was, cn fo abfurde gevoelens daar vnn had-
de, dat indien hy maar ergens cengelalfde of
gekranfte Steen fng , hy tcrftond daar voor nc«
der-viel , die aanbad ; en lange tijd daar by blij-

vende , en den felven fijne wcnfchen en belof-
ten op-ofterende, van de felvc alles goeds ver-
focht en verwachte. Defe dan gehoord hebben-
de van dit Or^^é-/, fcheelde het gans weinig of,
hyfijn aanbevolen Ampt verlatende, had felfs

naar Abonuteichos heen gevlogen. Doch fond hy
evenwel Gefant op Gefant daar henen. Welke

P 3 - af.
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,
afgefondenen maar zijnde J^//(?/^» en ^ZfïW», of

, van flaaffche opvoeding en verftand , feer ge-

,
makkelijk daar bedrogen wierden, en fo te riig-

5j ge gefonden. Die dan vertelden , datfeditfel-

^

,
' ve gcfien , en dat van andren gehoord hadden j |
en maakten, en vcrfierden daar noch vele din-

5 ,
gen toe j op datfe fo veel te aangenamer by hun

3, nen Heer mochten zijn. Waar door fy hem ge

5 ,
heellijk ontftaken ,

ja t' enemaal fot en uitfinni

5, maakten. So dat hy familiaer zijnde met d

3 j meellen en voornaamften der Stad \Kome] b

, , by den felven rondsom ging, vertellende wat hy

3, uit fijne Afgefondenen had verftaan 5 ook feit

5, daar noch een deel byhangende : en vervulde

, , hy alfo daar mede de gehele Stad , en maak-

j ten 'er feer velen verbaafd en ontroerd. So dat

\ , die ook al terftont felfs heneivlogen , om iets te

3 , horen , dat hen raakte.

Siehier, mijnLefer, de argliftige grepen van

dien guit. Doch moeten wy ons geenlfins inbeel-

den , dat hy hier in de Dclpbrfihe, en andre Orakel-^

gevers , niet tot lijnc Leer-meeftcrs heb gehad , en

derfelverkunsjeshenafgefien. Hy will den enen

te verbinden door weldaden en gefchenken : die

hem door een andren weg weder dubbeld en dub-

beld (alsmen feid) quamen toevloeyen : en alfo

den felven aan de hand te houden en tot fijn voor-

deel te gebruiken i ofvan vyand tot vriend te ma-

ken , die hem anders qualijk gewogen waren : en

van welken hy anders gevaer hep , van datfe hem
fouden hindren.ofook wel fijne boeveryen komen

te ontdekken. Voornamentlijk indien 't Lieden

waren van doorficht en oordeel , of ook te gelijk

crvarentheid.

P«s wift hy ook, en door fijne mede gcintrcf.

feerdeu
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''eerden of mede-ftanders ; of die nu reeds door

weldaden enz. aan hen verknocht waren ; ofan-

ders door kleen oordeel enz. mee fuperftitie voor

hem waren ingenomen , andren , fijne partyen en

vyanden, (fo door defe middelen, als door andren,

die noch gevolglijk liaan gemeld te werden ) tQ

overkrayen , te intimideren ;
ja in groot gevaar eii

lijden te brengen.

Dat niet alleenlijk de gepretendeerde Prophefe»,

en Frophetejfen , en alle de andren hoop hunner me-
de-ftanders j maar ook alle de Inwoonders van

Delphis{gelijk luiks ook noodfakelijk by andrc Ora-

plaats had ) hiervan byfondcrlijk gau

deerden, ofwelvoeren , en rijk en wceldig waren;

toond ons niet onaerdig huctaan , in fijn twedc
Fhalaris , waar in over de Stier , door Vhalarii

aan de God Apollo te Delphis op - geotferd
, ge-

pleyt werd. Alwaar onder de Perfoon van een der

Friejieren (die feer wel begreep 5 dat daarfe anders

maar op een rotsachtige , en gans onvruchtbare ,

landftreek hunne woonplaats hadden j en gene oc-

cafie van Kbop-handel , door 5chcep-vaart^, ofan-

dre gelegentheid j gehjk Athene ; dat, met fijn

omleggende Land Attica» feer onvruchtbaar zijn-

de , evenwel door goede gelegentheid , en daar

doortoevloed van Handelaars en handel, als een

ander hedensdaags Amjlerdanh tot feer grote over-

overvlocd van Burgeren , van cornmercie , en van
Rijkdom was geftegcn ) op dcfe wijs gefprokeii

werd: ,, Want dat wy op ileylckliupcn wonen,

, , en Rotsftenen bebouwen , behoefd Ho?»eruj ons

[5, niet te feggen j naar dien wy dat felfs met onfc

f 5 5 oogen aanfchouwen j en wy voor fo veel de

[ 5, vruchtbaarheid van 't Land aangaat, altijd gro-

ten honger foudcn moeten lijden, poch dem P 4 Tcm^^
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, , TewpelfeMs, en dc God Vythm , cn het Orakely en

,j die genen die komen offeren -y en die hunne god-

3, vruchtigheid hier komen betonen , die zijn dc

,) Velden en Akkeren VinDelphis ; die zijn der

felver renten en inkomen : van defen komt ;

3, hen onderhoud en overvloed. Want om recht

, , de waarheid te fpreken , even als de Poëten hn-

gen, komt ons alles toe fondcr ploegen, fonder

zayen, fondermajcn, door óeGod[Apollo']die

5, onfen Land-bouv/er is. Als welke ons niet al-

leeniijk verfchaft het goed en voordeel dat an-

, 5 dre Landen befitten : maar ook , indien 'er iets

5 ) by dc Fhrygjèrs-, ofLydiersy oiPerjJianen , oiAjfy-

rïérs yofPh^eniaërsy of ielfs de verre en koude

5 , Noordfche Landen werd befeten , of verkre-

gen; vlocid het alles na Pr^/^w toe : cn genie-

3, ten wy , naaftdenGo//> daar van het voordeel

I , en gemak ^ werden van alle Menfchen geacht

3 , en geëerd ; cn leven fo voorlpoedig en gemak-

kelijk. Dus hebben wy't van ouds gehad; dus

j, hebben wy 't noch ; cn wens ik, dat wy'tfo

3j mogen blijven behouden. Ook is'erniemand

3, die kan leggen, dat'er oid ofoidenigc Wetof

9 > befluit by ons is gemaakt, waar door aan iemand

3, werd verboden, of Olfer-flachtingen tedoen ,

3, of giften en gaven aan den God op te offeren.

3 , En is hier uit , mijns achtens, defe lempeHo toe-

3, genomen, en over-rijk geworden, door gaven

j , en gefchenken. Waarom dan ook hier ontrent,

3 , voor defe tijd,geen verandering diend gemaak-t,

3 , ofenige Wet geformeerd, die tegens de Vader-

>> lijke gewoont^ens aanloopt ; of angftvalliglijk

onderiücht,van wie, ofvan waar, ofvanhoe-

, , danige natuur enz. [ten opficht van den Gever]

V de opgeofferde gaven zijn: maarzijnicl'onder
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5, forg ofbekommering aan te nemen,- enbeho-

r,, ren wy alfo te gelijk den God lApolIÓ] enden
, j Godvruchtige Mejijcheyt ten dienft te zijn.
Doch, om weder eens tot de P//^/^leJfs te ke-

ren i Aq. Ant'ü:oorden die doordefelven metfoeen
vervaerlijk geluid , als gefeid is gegeven wierden.
Wierden ook by de Raadvragers felfs , of geheellijk
niet, of maar fecr confulèhjk enduifterlijk, ten
oplichte der bewoording felfs, verftaan of bevat:
lo om datfèmet oï onderfulkeen verfchrikkelijk
gedreun en gedruis (binten alle d'andre omftan-
digheden) wierden voortgebracht ; alsom de ver-
baafdheid,fchrikcn vreclè, door die fch lelijkheid,m éitRaadvrageren verwekt : terwijl die daar by
ook of fo korteiijk wierden uitgedonderd , datiè
noch meerder verwachting in den Raadvrager
wrochten,- of in tegendeel fomtijdsfolano' wier-
den

,
uitgerekt, dat daar uit, (nevens de d'ïiifter-

heid dubbellinnighetd Cï\T.,)ó.t Raadvragers contuis
raakten

; die, terwijl fy'tvoorfte f(x:hten te be-
grijpen,hetachterfte nog minder begrepen: ot ter-
wijl ly daar opvielen, het voorfte weder verbaten •

voornamenthjk om dar fy 'r niet wel verftonden
'

Maar jJoch
, dan wierd het tijd voor de Vrophcet

desTempels {o{?rophetm, want (ómtiids waren 'er
meer als een te .

-

1
als uit ^liamis blijktj en voor

de Foetejt , die d oorden door de Pythia ac^o^
ven

, quanrtli is interpreteerden , en in Vcrfen ltei>
den, ofquanfiüisherfteldcn.

I^i^fven cn Stral^o, ^nPiutarchus . enandren ,
klaai lijkte kennen

; en wierd fulksook (als reeds
gefien is) door AJexander nagevolgd

Alhoewel hier t^Delph^s iblks niet geduriglijk
ftand had gehouden,- cnApollo al ren tijden van

r_

r^rrkus die ontrent 300 jar. voor de geboorte .r/?x

I ^5^ Hei^
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Ikilané is cellorven , niet meerdct mVcrfin>ot

dichtmaat fp«k ; maar fijne Orahlenm Trcja gaf

De waarheid hier van is klaailrjk te fien ,
by C<-

„« en andren meer ; en de reden by hem C/«ro.

7lutarch<", Luciaan.::^!.. Namenth)k^/*c.eof

door ouderdom , fuftachtig, ot door andre quade

tocvaUen met 'er t.,d in de herflenen gemakt

wS had onder de hand Toeten van node ,
die de

Verfen fijner onfinnige Pythia. in order brachten

en óp de rechteleeiUchoeiden i en gafhy aan de-

?en die bequaamheid , die hy felfs reecis had verlo-

ren Docfi emüclijk ontbrackt ook delen aan de

kunft 'tZydat de C«y?W« verdroogde; ' zydat

daa eenigi onfuiverheid quam toe te vloejen.

taat door des felfs kracht , niet alleenlijk vermin-

derd m" r indehjk ook gcheUijk weggenomen

wiéVd: Doch wat 'de ware redenfy, 'of'"»"/

Ucht beter die f^ten verklaren , die mt ^
faTi' Aiamf gedronken hebben : als dielelfs

t^nhenfdts/emigen^ f ^'^'l'-f"'CodMemo«,'^omd,encnJeuGee!theroe,d^,^^^^^^

Miar om weder met ernft te ipreken ;
hti^erje

; „„7r7nr de Orahekn , hield met 'er tijd op

,

Z 'er nTet altiul recht bequame P«ë/.» , of

,
de «"«^>

''^f/^dre feften, en anere gencus-

r£'»"JiSfelven,fo^^^^^^^^

tdi»eb^^^^^^^
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O R A K E L E ^35
ofDichtmaat:, maar in Prop, te geven: alhoewel
tuflchen beiden het geven van Verfen weder
fchijnd getenteerd te zijn; doch om de quade fuc-
ceflen, dat ai in \ korte weder quam op te houden:
waar van de reden licht noch elders fal gegeven
werden.

Plutarchus die anders een feer verftandig Man
was, en in fijn Boek \an de Superftitie feer welde
natuur , de gebreken , en gevolgen der Superjlitie

heeft aangewefen j toond iich evenwel vry fuper-
ftitieus , en geeft feer flechte, en geheel nietige re-
den , waarom doch de Yythia niet niet meercTer in
Verfen antwoorde j in een Boek, of Traótaat , dat
hy expreflelijk daar over gefchreven heeft.
Maar Lticiaan die alle occafien capteerd , om

met het Heidens Godendom en Superflitiey te fpotten
en te fchimpen , doed feer aerdighjk, en Mercurm»
en Apollo felfs daar van fpreken ; wanneer de ene

,

namentlijk ATercw^r, in (\)\\Jupter'Xragcedus, daar
van op defe wijfe fprekende werd ingevoerd:
Maar ik en bengeenffins met de Geeft der Voefyè begaafd
fo dat ik den uitroep daar door bedervenfal, met het nu te
kort-i en dan te lang maken der Verfen i en falik henlieden
tot lachen verwekken door mijne onkunde indeVoefye,
Wa7it ikfie dat felfs Ai>ollo , over enigenfijner Orakelen
nvicrduitgelacht j hoe welde duifterheidderJelver '/ me^
rendeel daar van bedekt : wyl die fo groot is ^ dat de
'Raadvragers fo veel werks daar ontrent vinden , datfe
tot het examineren der Verjengeen tijdover hebben.

Ylutarchiis» die anders (als even gefeid is) feer
fuperrticieus is, often minllen fodanig wil fchijnen;
kan felfs ook niet laten hier ontrent eens de aap uit
de mouw te doen kijken : Wanneer hy in (ijn reeds
genoemde Boek, op defe wi;fe fpreekt : Als nu
kkropeenftilfw'ijgenvolgde^ brachte?fdeOfnleiders [en

Ver-
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2^(5 Verbandelmg van de

Vertelders van 't geen ontrent defc Orakel-plaats al

wonders was te rien,ofook in voor-tijden gebeurd]

luedcr enige Orakelen voort. Eu aljfer onder andren een

gereciteerd'wicrd'i in Verfen , 'v:egens '/ Kijk , {
fo ik ivel

onthouden heb) van JEgon de Argiver ; feide Diogenia -

ms daar op > dat hyfich menig?naalhad verivoriderd over

deflechtheid en gehrekkelijkheid der Verfen, voaarinde

Orakelen vjierden uitgedrukt. Daar ?:ochtans Apollo het

hoofd der Mufen -was , en aan uien niet tnïndsr het geven

van de ko7ift , netheid, acrdigheidenfwier aan de Verfen

ioequayn en eigen ivas, als geefiigheidvanfiem, en acrdig-

heid van Voyfen: en die daar in Homerus en Hefiodus ver-

re te boven ging. En dat eventcelde meefie Orakelen en

Ugens de Wetten der Dichtmaat , en tegens de fuiverheid

vanTaal-, door 't gebruiken vanquadeivoordenpecceer'

den. Serapio de Voet , die , maar onlang van Athenege-

komen , daar wede tegenwoordig luas , feide daar op ;

ivaand gy dat die Verfen de Vcrfèn van Kpollofilfs xijn ?

I^aat 071S toegeven , dat defiehs veel(lechter en onaerdi^

ger, als die vanHomerus cnll ^^ '^^zïjn , fulkn vjyfe

daarom niet als fier vjelgecov:^ . . , dgebruiken , 'corri-

gerende dat oordeel dafwy , doêrquadegewoonte voor-

ingenomen , hebben opgevat ? De Landmeter Boèthus

,

n)an wien gy weet dat hy naar de zijde van Epicurus

overheid ;
voegde hier op : Maar hebt gy noid gehoord

wat aan de Schilder Vaufo isgebeurd ? Neen ik,feide Se-

rapio. 'tls dan waardig dat ik^tu vertelle antwoorde

Boèthus, Defi Vaufo had aangenomen te fchildereneen

Vaerd, dat wentelendefijne vier benen om hoogj^ak,maar

hyfihilderde 't allopende. Als nu degene die '/ hem had

aanbefieedy daar over gans misnoegd was-, nam Boethus

al lachende de Schilderye en keerdefi het Oftderfie boven

;

fo dat hetVaerd nietficheen te lopen , maar te wentelen.

Sogaat het , voegde noch Bion daar op , metfommigefior-

ten va» redenen i wanncerfi werden omgekeerd, E*
hier
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ORAKELEN, 237
hier uitfpruH het, datfoinmigenfeggen-, dat de Verjen vi-
tieus {0} kreupel e?!gebrekkelijky enz.) zijn^ om dat de God
der felver Audeur is j aitdren in tegendeeldatje niet van
den Godzijn , om datfe vitieus zijTt.

En waarlijk feens voor dees tijd onderfteld zijn-
de datdeD///w/ felfs fijne Autwoorden onder de
Perfoon der gepretendeerde A/>ö//ö, en andreGo-
deny z.^n Avgujlus defar , ^zwThulis-, en and ren op
een overnatuurlijke wijfe gegeven had ) wat fou
doch dien duifend-Konflenaar beweegd hebben,
aan kugujlus^ aan Thulis, en vele andren meer , foda-
nige Orakelen , ofAntivoorden^i te geven , dat de iel-
ven , ten oplichte van Taal en Dichtmaat, t' eene-
maal belpottelijk waren ? Ofwat fou hem beweegd
hebben, lich felfs> niet alleenlijk befpottelijk, maar
ook verdacht te maken, van onmaeht, enz, by Lie-
den , die anders gcenflins een houte neus hadden

:

maar feerwel konden rieken,wat en hoe hen wierd
opgefchaft ? Of meendmen dat de gemene man
Wel bequaam wasjom fulks te varten en te befchim-
pen; en dat de Gr^/e?/ (die indienfe niet V/el door
hunne eigene ogen, ten minften door dien van
hunne iMinifters fien) 't bedrog niet konden be-
merken ?

Waarlijk, noch A/w//?«/C-f/ir, noch fijns gelij-
ken , in GtickfcheTaal-kundc , en oordeel van de
wereldfchc bedrijven; waren enigfins de Lieden
om fich door fottelijk gecomponeerde Verfen, fo-
danigerwijiè te laten bedriegen : als hedensdaags
vele Geleerden lich door dusdanige ibttemyen la-
ten doeken.

Want indien ergens, lo u^noordc hy Duivel, fich
niet belacchelijk ten toon te (tellen, daar 't fijn
achtbaarheid en voordeel gold. En indien hyal,
gedwongen , tegens fich felfi mocft getuigen ; ten

min-
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a;ï VerhatMhig de

tninften , om fich felft te langer in achting en aan-

(Ten te houden, fou hy fich gewaclu heboen ,
van

öuade Taal en quade Verfen te fpreken :
en voor-

2"menlilkby Lieden, die de Taal en der felve

Cerheid, als ook die der Dichtmaat , leer wel

V erftonden En wat kon, eyndeli)k, hem meerder

ioordêel Min, ak by A»£.i?« en diergeh,ken .n

^'l"Ön4e"vetachting en onwaarde en de

Or'w.»felfs, en <i^'5".^"f^«°^*i"tlfs
waar doorfe gegeven wierden ; en de Verfen ielb

larenby loorfichtige en ervarene Lieden ,bh,kt,

Tet alleenlijk uit het gene reeds boven is by ge-

bracht : malr ook uit de lo ,
fcherpfmnige als wel-

teW^SrCan C.ro zijn , in fi,n twede Boek

van de Voorfeggingen (.'"^') J-"
het^nt-

woorden der Orakelen m Verfen of Dichtmaat

wékt 1 defe volgende : , , Maar het gene het

''Toorl^mfte is! waarom werden'er ge^Or.-

hUn meer op (N. B.) defe wi)fc , te D^/fto ge-

teTer niet aUeenli k by ónfe ti)d 5 maar reeds

fl toé voorleden ? So dat 'er tegenwoordig

nkts^f in meerder kleenachting is ? Wan-

neerfe h?er van krachtiger weiden gedrongen.

'
ft2.enfe. dat de kracht en 't vermogen gefleten

'
'
en veXenen is.door de outheid des felfs-lEen

'
'
rede die onder andren, met omftandigheden

: ;
«loorP/<,Mrrtowerdbvgebracht,van die plaats

uit welke die uitwaaffeming des Aerdn|ks ge-

"hilde, waar door de P«*«.;ls.n:tverf^a;Kl

beroerd en ontfteld.harcO^ij/'"
«'^^'l^r of

waarlijk denken dat defe Lieden van W.)"^ of

'
van gefoute Vis ofV 'ees lpraken;welker

kracht

door d- ouderdom vergaat. Men h>nJeld hier

5 ^

3 5
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ORAKELEN.
over de kracht der Plaats, en niet alleenlijk
over de natuurlijke, maar ookoverdeGodde-
delijke kracht. VV^elke

, op wat wijfe is die eyn-
dehjk vervlogen? Door oudheid, fult gy leggen.

, , Gv wild liever dat verdwenen is, en verniel
tigd uuc gene,dac,indien'L oidgeweell was, noff,

.
en in der eeuwigheid,fou zi in; als dat gy niet Tou

, geloven, 't geen men niet behoord te geloven.
Gelijk dan de rede ofoorfaak,waarom A/öZ/ö ni'ec

meerder mVerfen oïDichtmaat fprak, was dat 'er
fo krachteh^k mede gefpot wierd , om de fcer gro-
te gebrekkelijkhcid van Wen Dichtmaat , die 'er
menigmaal in gevonden wierd,- en men daarom
onder ander prxtext fulks affchaftc en naliet : So
gafook weder in tegendeel defe verandering, en *c
Orake/-geve;i in Frofa , voor den doch anders onge-
lovigen

, fo wel een Argument , tot nadeel der ge-
pretendeerde Goddelijke Antwoorden, als het ge-
brekkelijk componeren en't famenilellcn der Ver-
fen.

Want daar de Voeten noch geduriglijk bleven in
goede Dichtmaat linden ; en bleven pretenderen
door Apol/o en de JkfufiTj daar toe geinfpircerd te
zijn : zijn Apol/o en de Mufcn konft , en geheugnis
quijt,en doorouderdom kinds en fuf, geworden •

So dat de Voeten fijne lieve kindren fulks voor henl
moeiten op- en waarnemen.
Hoe lnnge,al voor de (icboorre onfes HeyUndsAit

Orakel-anfwoorden in Vei len liad opgehouden lieb-
benwe reeds gefien in 't boven gcfeide : doch wan-
neermen eerlt fulks had beginnen te pradiferen
is fo klaar nier.

*

Want Vaufanias , die ons hier ontrent het meefte
jicht geeft, getuigd (in (ijne Bc'fchrijving van Grie-
kenland} dat fommigen hielden , dat Vhemonoe, de

eerfte
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140 Verhandeltfig van de

eerftc Vrephetelfe aldaar was geweefd ;
en ook

He Gods ) in Dichtmaat en langere Verien ,
(Dy ac

We Lof-fan" ter eere van Delfhis gemaakt) tot ge-

^^^^^^^

fer G»^#«to (dtc t<=f;**";43e„ en te ver-

,„„id plaats hod^^en t v rmee.dc^

groten . de f/'^.y^^, Eeuwen fo veel net-

Waar toe in
ft ,„ierd , als wanneer

tigheid en konft
f^* , ™eeds dc f'.r/?» van

de^ieden
YA'^'"' "'o;^^^'» H.».m . van

en van vele andren meer , m üe nanu o j,

"''S ''^^tffv offclden , ofby na noid ,
dusdani-

Doch dat ly > ot
'p,-.'r<. . „jjar menig-

ge nette en hoogjravend^^
Dich^^^^^

^^^^..^^^

maal leer kreupele,
toeKo

(wijl die felven , buiten de D "t.T^a^t

,

i^dre bequaamheden
van noden haao.n)

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



ORj^KELEN. 24?
fcn daar door in fodanig een verachtinggeraakten >
aJs reeds getoond is , men met 'er tijd het Ferjè^
maaken ftaakte , en de antwoorden in Trofa gaf.

Maar, om hier eens vanaf te fcheyden en ver-
der voort te gaan , ftaet ook byfonderlijkteconfi-
dereren,watfoort, ofSeHen, van Lieden , tot het
lUadvragen.cn ontfangen defer Gocülelijke Antivoor-
tien , wierden geadmitteerd ; en hoedanigen daar
ontrent wierden gebeerden uitgefloten j de daar toe
geadmitteerden waren fodanige Lieden die, buiten
eygen overgelovigheid , ook noch vaft waren aan
fodznigefeéïenvanPhi/ofophie» óie óefuperflitifi , en
der felver gevolgen of patrocineerden , ofJeden.
Daar in tegendeel Lieden van en igc feéie , de felvc
verwerpende of belachendc, door hen wierden
geweerd en uitgefloten. Hoedanigen (als meer ge-
ièid is Vfixen dc Arifiotelici y Academici i Epicureen^
Cynici» enz. en eindelijk ook de Chriflenen.

Waar by noch quam een feer argliftige greep
en konft , om hun lèlfs wel te conferveren , en alle
indrefeóien ofLieden y die hen verdacht, en ofhey-
melijk, en indiredelijk, ofopenbaarlijk vyand wa-
ren, niet alleenlijk by ydereenCten minllenden
roten en mecflren hoop ) te konnen verdacht ma-
en ; maar ook abfolutelijk te konnen ruineren.
Het feer looflijk bedachte middel hier roe, was

het inftcllen van Myjleria, ofheylige vcrborgentheden

^

nevens der icXwcrplechtefijkhedeny^n Inwijding tot dc
felven. Want hier door was hetdatfy dcfö«/?/^»-
iien der Mcnfchen aan lich verbonden maakten en
hielden : wijl die voor het intreden tot die Heylige
Maatfchappen ofGebroederfihappen-, (dat ikfe fo noe-
mej aan hen lieden, door een foort van B/ec^^/É",

moeften ontdekken, deallervcrborgenftegehey'
men en bedryven huns levens ; en wel voorna-

ment-.
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VerhaTuUling va» de

mentli)k, alffe met enige byfondrefchelmeryen,

ofmisdaden enz. waren vermengd ge\vedt

Defe fo genaamde 5^fr4, GnMyJima, oihejiUge

tnheyMelijkeverhorgentheden waren al veleileyeby

nomeyne?'. Grieken, en andre Volken meer :
enm

velerieye plaatfen } ook aan velerleye Goden en

Godinnen toegewijd , als die van Hecate. v^nCeres

en van Troferpina ; van Orpheus door geheel Grie-

kenland ; die van Bacchta in B(BOtta ; dic van IJis tn

u¥,ypte , fen vele andre Plaatfen , tefe
Apulejo)Mn

M)thra mAjIa, enz. Waar toe ook n emand wierd

als medegenoot (ja felfs geenfins tot de tegenwoor-

iliaheid, geficht, ofkennifTe door fimpel verhaal

ae°r mede-wuftigen) geadmitteerd,ten fy plechtig-

litk^'erbonden^doir fekere ( fomtijds velerleye

)

loorten vanpxcnitcT^tiey wsltï confejpe y van éiopen, cn

andre fuyveringen
<^^f r'''^^^'''^' LTilTmZ

cn diere Eden en i'ervlockingen; van aan niemand

die noch niet ingeweyd was, defe M'^^;^^^^^'^^^^^^^^

heden, en 't geen 'er aan vaft was, bekend te maken.

Onder defen waren evenwel de voornaamfte de

Sanwtkracifche. ^^Eleufmifcheic Athene . (die daar

noch twederleye zijnde in mindere en meerdere

,

of kleiKen grote verdeeld waren) ^zMythrtaca, en

e nlieïijk iDelthrfche: welke laatfte driederleyc

7nnde , elk om de negen jaren wierden gevierd •

Deevnde waar toe defelven waren mgefteld,

of ini^efteld te zijn wierden geprenteerd en waar

toe de felven den ingewijden brachten (
of gepre-

tendeerd wierden deMenlchen te brengen) wa-

ren verbetering^ankven, i^^'^'^'VZrZt
en met alleen de hope van een beter zahg

ook de "^^aarlijke 'verkryging van 't felve by de G.^^« •

daar in tegendeel d» ongewijden ^e ftralfe ^er H^l-

le, en all?<iuaad hadden leverwachen.
Alsi^^^e
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ORAKELEN.
Vhiedo van Vlato, uit Olymphdorus » mi Plutarchm
yxM Cicero

. uit Biogenes Laértm, uit Arrtanus, enandren meer, te fien is.

*t Was wel miffchien aan fommigen niet onaanJgenaam, dat ik by forme van uitweiding dieiTf/,
fienahitr eens quam wijdluftiglijk te verhandelen,
en lo veel de oude voctftappen der felver ons blij!ken) uittcpluifen. Doch fafik hier liever de kor -
heid bevlijtigen

, en 't geen meeft ter fake doed
bybrengende, devolkomener Verhandeling, totandre tijd en voorval , uitftellcn

r.uly^'^^t'
"^ï"" ^^^^""^^ onder andre

Plechtehjkhedenvan^^/.« en vele andre foorten
langwijhge />^«;Vm;> en beproeving^, als onderkou^
dtng 'uan kmshed

, flapen op de vloer, verkiefing van
JP^feenz^ook^QBiechte, of Belijdenis, afgevered
van wat fy oid quaads offchelms in hun leven had!den bedreven, enz.

Dit was de rechte vond om dit Confcientien der:Menfchen aan fich vaft verbonden, en in hun be-dwang te houden : en hierom was 't dat Antalcidas,
wanneer <iePr;>/..teWW^hem/^W., en

, H'r^lT Pl^^htehjk afvraagde, 2thyo?dquaads offchelms^ in fjn leven bedreLLddeXtop tor antwoord gaf: indien ik iets diergelijk bedZven heh ts reeds aan de GodenJèlfshekfnd\n t^^ander Mnonier op defe wijii- ondervraagd"J,n-de
,
v:at -u^elhetgrootftefchelmfluk 'was , dat hy oid in

fjn leven bedreven had, ook anfwoorde . dat datdnGoden reeds bekend v^as: en als^er nochtans verder

Z

ftantic'w.erdgedaan , engefeid, dat hy evenveelnoodfa^
kMbelydemsmoeft doen; vraagde hy voeder denpL
r Jy'^Z ^'"^

'"''f^-> ^^'^ hem ofaan de»God
, Waar op denPriefter ^eder ant^oordeide ZdenGod',

'voegddoy\rop,gaadgydanjhlan^eaaneen
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Verhandelightgvande

De Philofooph Demonax (welks leven, met gro-

te e rnft en lof, befchreven werd door Luciaan ;
die

anders gewend is, metbynaallePhilofophen , en

alle feóten der fclver te fpotten) wierd van velen

gehaat, en lafteriijk nagefproken , op de felve wij-

fe als eertijds Socrates ; dat namentlijk, nieniand

hemoidhadfien ofFeren, of andre godsdienftige

plechtelijkheden oefFenen : en dat hy alleen onder

allen niet ingewijd was tot A^hcyXig^EleujimJche

*verborgentheden,

Waarom hy dan eens nettelijk gekleed en ge-

kranft, in de gemene volks Vergadering t^^^J^f>H
cn aldus fich verdedigde:E» verivonderd u metyAthe-^
nienfers , dat ik noidaan Minervageofferd hebbhe: want

ik meende dat fy mijne Offerhanden geenjfins van node

had Dus antwoorde hy ook op 't twede lit , dat na-

mentlijk , de oorfaak waarom hy tot noch loe^door

iniü-iiding , lich geen dcel-genoot aan die heilige

verborgentheden had laten maken , was, om dat

,

indien defe verborgentheden (^uaad v3aren^ hy dat niet

foukonnenfwïjgenaandenonge'wijden-, om alfo andren

daar van afteradm : ook niet, indienfe goedivarenj,

ivijl hy , uit liefde en guU^artigheid , die aan yderjoude

hebben bekendgemaakt, j- u
Welke antwoorden nevens hunne aerdigheid

ookte kennen gaven , wat de verftandigften van

defe bedrijven oordeelden.

Dat niemand defe heylige verborgentheden mocht

openbaren , Ieren ons DiodorusSiculus Lib. i.Sucto-

«L, (uitcap.43. van^«g«/?«^ leven) Horatius ca

andren meer. Uit Horatius fiermen , in wat haat

die genen waren, die aan andren ,
onge-vjijden ,

luiks

bekend maakten

;
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EJ^^fijeli tuta plentio

Merces'^ vetabo qui Cererisfacrum
Vulgarit arcame ,fuh iisdem

Sit trabihus-ifragHemque mecum
Solvat Phajelum.

Een veylig loon is 'er voor die een getrou-
,5 we ftilfwijgentheid obferveren. Want ik fou
5 j geenflïnswiUen met die genen, die de heylige
5, verborgentheden van de GodinneC-rwopen-
5 , baar gemaakt heeft, onder een felve dak verbJij-
> > ven , ofmtt hem te Icheep over Zee lyen.

Dusdanige godsdienftigheid wift ook fcerwel
te fimuleren Auguflus : die , wanneer , na dat hy (al
voor defen te Athene ingewijd lijndej op de Rich-
ter-ftoelgefeten zijnde, als Opper-priefier ^ moeft
Kennisnemen en decifie geven, van en overeen
queftie rakende de privilegiën der Friefteren van de
CodinneCeres te Athene, en*er enige wat meerder
verborgene faken , als hy achte publijkelijk te
mogen gefeid en verhandeld werden , wierden
voorgelfelt, het Gericht deed fchcydcn ; en de
Oemeente daar toc-eevloeid deed vertrekken, om
alfo alleen het pleyt der Partyen aan te horen.

Datgeenflinsin hem te verwonderen was, wijl
uitftekende hoog wierd opgenomen , het of on-
rechtmatig onderkruipen van de kennis defer ver-
borgentheden

i ofde bckentmaking der felver aan
ongewijden , of, het fchoon indircd, bcfchimpen
offpelen, met de felven.
Van dusdanige faken fienwe d* exempelen by

Xrfww, Tlutarchus» enz. 'tGeen JUvius in fijn x i ftc
Boek verhaald(en ook L.Florus des fdfs Verkorter)

Q 3
"

is



Verhandelingvande

Is feer aanmerkelijk : Duo Acarnanei é-C' Tw^^

Akarnanifche Jongelingen luarent^ hthemy op de tijd

der heylige inivijding en't vieren der verborgenepleche-

l'ijkheden van Ceres , noch oningewijden onkundig , met

de andre reeds gewijde menigte^ in deTempel van Ceres

ingetreden. Maar wanneerfy daar verfcheidene abfurde

dingen vraagden , heeft hunne praat hen ontdekt : en

fchoon fy voor de Priejieren des Tempelsgebracht zijnde ,

jnen klaarlijk vond, dat fy daar by misverflandwaren

ingetreden ; wierdenfe evenwel, als om 't bedrijven van

eenfchrikkelijkfchelmfluk , ter doodgebracht.

By Plutarchus , en ihucidides vindenwe, met welk

een drift het Volk van Athene tegens hlcibiades ,

wien *t anders uitftekende beminde (doch die ,
nu

onlangs in groot bedenken van verkrachting der

vryheid tegens hen geïntentioneerd, was gebragt)

wierd aangevoerd tot condemnatic,door li)ne par-

tven : op pretext dat hy de verborgene heyligeplech-

terukheden had geprofaneerd : fchoon 't ftuk geens-

Tins bleek, als Thucidides getuigd (die in die tijd

leefde, en een Man van byfondre achting en aan-

fien was) en een gevangen Man met beloften ,
om-

koop, en dreigementen , wierd bekoord, om hem
(Alcibiadcs)Qn den fijnen in alle leed en fwarigheid,

door fijne (Gevangens) verklaring te brengen bn

hoe in tegendeel dit tot groot onheyl der Atheenje

Eepublijk, en by na hunne gehele ondergang, quam

te eedyen ; door wraakfucht van Alcibiades : di^ ab-

fent , en fonder dat fijne verantwoording gehoord

was, met fijne gepretendeerde makkers , door fijne

partyen (en haters) in »cbeftier der Rcpublike, was

ter dood gedoemd. n - r
Naardemaal dan 't profaneren defcr Myftena fo

hoog wierd opgevat , en feer hoge en diere Eeden cn

x'ervloekingen van fich felfs, indien fy Ingewijden
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daar van , aan Ongewijden iets quamen te ontdek-
ken, wierden afgevorderd ,* en niet alleenlijk met
'er dood eeftraft, diegen/^n, die uit onbefuyfde
dertelheidfodanigeheyligdommen hadden gepro-

faneerd ; maar felfs ook die genen , die onnolelijk
en bv doling, fich te diep ontrent de felven hadden
inged' ongen : (als uit 't aanmerkelijk exempel van
Livius reeds bygehaald blijkt ) wierd voor het ple-
gen der felver wel folemneiijk om den fodanigen
te waarfchouwcn , uitgeroepen (door de heyligc
Uitroeper daar toe geileld) hekas , hekas hofiis ali~

tros»

Frocul,procuhfte Propham.

JVijk en vertrek , aldie een misdadige ofonheyhge is^

Door hoedanigen uitroep felfs Nero ( naar 't ge-
tuignis van Suetonius) verfteld, niet dorft toetreden^
als vanfchelmeryen enz. overtuigd zijnde. Waar
uit by my rijfd dat bedenken , dat de reeds gemel-
de Biechte by henPrieJlere» niet alleenlijk in de eer-,

fte Inwijdir/g : maar ook felfs voor yder byfondre
tijden pleging ó^dtr Myfteria (die over al hunne
gefette jaren en tijden hadden) zijn vereyft gewor-
den. Maar laat ik dit aan 't oordcel der meerder
geleerden.

Doch om weder naar Delphis tc keren ( waar van
ik nu fo vaakmaal afgedwaald ben : fchoon, mijns
achtens, nietganfchelijk tc vergeefs) en, waarvan
reeds iets is (te defen opficht) aangeroerd was al-

daar het felvige bedrijl gepractifeerd ; en was on-
der defe Inwijding , en by gevolg , eeden belofte van
fiilpwijgendheid by na geheel Grieken-land verbon-
den : als \x\iFlutarchus , meer als op ene plaats,

<L4 blijkt.
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Verkandehng van de

blijkt. Waar uit feerwel aftc nemen is , hoewel fy

Fapen en Fropheten hun gefach (door dit verband

van Confdentiei voornamentlijk als 'er noch fuik

een foort van biecht by quam) wiften te maintene-

ren ; en hunne partyen over al verdacht en verhaat

te maken j ja in jammerlijk lijden te brengen ; met

<lcn overgelovigen hoop hen op 't lijf te fchenden:

als de voorbeelden daar van in de perfoon van de

valfche Propheet Alexander» enz, konnen getoond

werden.
Doch eerwe tot die Hiftorien komen, fullen wy

cerftfien, hoe die bedrieger 't volk ook mompte

met fijne op dicrgelij ke wijs gepraótifeerde Myfle-

ria. Want ook (op dat ik de woorden van Luciaafty

die des felfs leven accuratelijk befchreven heeft,

gebruike j Verferde ky fekereheyligeFeeftenenMyf^e-

ria^ {daar hy voegende het Fakkel-dragen en Friejier^

fchappen) die altijd driegevolglijke dagen achter een ge-

vierd nvierden. Èn ivierd op d' eerfie dag voor afuitge-

roepen , gelijk i Athene in 't vieren der Myfieria ge-

fihied, indien'er eenAtheift, of een Chriften^ of een

Epikurifi kme , tot besteding der heyligeverhorgenthe-

den > dat hy van hier vliede ; maar dat die aan den God

geloven , tot hungoedgeluck ingeiv^d iverden. En hter

cp met den eerden aanvang , gefchiede terfonddefegrote

uitdrüving en verjaging.Enging hyfelfs voor met te roe-

pen , dr^de de Chriftenen uit : waar op dan ook degan"

fchemenichteriep'^ drijfde Epicurijien uit,

Pat'er in fuik een geval geval evenwel velen der

fclver , als niet bekend voor fodanigen , bleven en

die guiteryen door fnuflFelden, geloof ik gaerne:

maar ook te gelijk, dat fy dan noch hikken noch

kikken derfden (alsmen feid j en elders daar van

fprekende, voorfichtighcid van node hadden ^ om
óeFapen^die by den fuperftitieufen hoop uitfteken-

(de crcdy t, en vermogen hadden.
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Orakelen:
Niet alleenlijk wierden de gepretendeerde

Atheifien en Epikureen , en , ingevoig van tijd , ook
de Chrijienen , uitgefloten fen behalven defen , bui-
ten twij iïel , alle leden die 't niet met d' Orakelen
hielden) maar te gelij k ook de Barbaren ; hoedani-
ger wijle fy by de Grieken genaerad wierden.
En hier uit rijfd dat Libanm (in Corinthiorum

adione feid
; dat dcMyfiagogenofopfiemiers enin-

leyders , tot dele gepretendeerde heylige verbor-
gentheden, met deallcrgrootftenaerltigheid, en
voor alle faken, die genen dieftonden te werden
ingewijd, vermaanden, dat fy doch fuivere han-
den, en een luivergemoed foudcn bewaren j en in
taaloffpraak maken rechte Grieken te zijn. Even als of
dc Grtekfche Taal, en der felver fuiverheid , iets de-
den tot de ware Godvruchtigheid.
Alhoewel ook wel licht byB^rW» onder de

Crteken verftaan lijn, by tijde van Demonax fals
wann«er de Chrijienen noch meeft allen,by deHey-
denen, \oot Joden, cndiQ voor Barbaren, en ook
fo gevolglijk fy Chrijienen daar voor gerekend wier-
den ) alle die genen die oiJoden oiCbrifienen wa-
ren : welker taal ook ordinaerlijk , en wel voorna-
menthjk als 't of Palejlijners j of ^gyptenaren, of
ergens elders buiten Gr/VW^geboorne Joden of
Chrijienen waren , geen goed Grieks was : als fo uit'
de taal van t Oude Nieuwe Tejlament

, alsandrc
meer ken-tekenen blijkt. Die dan nevens iïEpiku-
reen en Atheiflen wierden gciteldi om dat(fchoonfe
anders van malkandrcn als de Hemel vande Aer-
deverfchildenj fy daar in over een quamcn, datfê
defer bedriegeren gellagcn partyen waren: en niets
onderheten, om der lelvcrfchelmfcheguiteryeit
te ontdekkenen te fchande te maken.
Dc ichcrs van DewQuax , by iMdanw in des felft

Q 5 Ie-
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ajo VerhandeUng van de

leven , is' gans niet onaerdig : en word dus , van

hem Luciaan, verhaald : Hy nam ook eem dejloudheid

'van d* Athenienjerspuhlijkelijk afte vragen ^jo als hy de

uitroep {dte voor 't aanvangen der Myfieria van Eleujine

gaad) hoorde, om ivat reden doch fy de Barbaren uit[lo-

ten ? daar doch Eumolpm, een Barbaar en Thracier z'^n-

de, die had ingefield?

Dft was al wat ftoutelijk gevraagd : en met

meerder vrymoedigheid , en fecunteit , mocht hy

de volgende vraag doen , by de felve Luciaan ver-

haald : So als hy eens een Waarfeggerfag , die om honen

frofijtpublijkelijk
toekomende dingen voorfeyde »feyde hy,

ik fte niet om ivat reden datgy loon eyfi. Want indiengy t

doed> om datgyquanjfuisietskondverandrenontrentde

Goddelijke voorfchikking , is het te iveinig hoe veelgy ook

ey(l Dochfoo alles nootfakelijk moet volgen ^gelijk t aan

God heeft goed gedacht , van 'wat kracht is dan uVlor*

feggings-konfi"^ , « i a-

Dat fulke railleryen voor den Scherfler geen

quade uitkomft hadden , was , om dat fy oftegens

particuliere ,
Waarfeggers (en die daarom van geen

groot gefa2,autoriteit, ofnadruk waren) oftegens

OraketplaatfenAi^ reeds in decadencie waren,

wierden uitgeworpen : ofdoor fodanige perfonen,

die bv vder byfonderlijk bemind warenjcn daarom

hunne fcherflendeernft, maar voor fimpele fchers

cn boertery wierd opgevat,of te beter g^excufeerr

Anders waren 'er fodanige bedriegers al kort

genoeg achter her, indien hen ienriand quam,ot

met woorden , ofmet daden , te beledigen :voor-

namentli)k als fy door de ^a^^^eid overtuigd ,
ge-

volglijkookbyandrenin k eenachting vleesden,

ofwaarhjk quamen, te geraken , en alfo alle au6to-

riteit en voordeel te verhefen.
r.i, r..«pnc

Maar voornamentlijk fcherpten fy fich tegens
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ORAKELEN, 2^1
Lieden , die met opentlijke ernft fich tegens henl.
wilden aankantten. Een feer aanmerkelijk voor-
beeld hier van hebben wy in de Waarfegger
Alexander : die t' enemaal vervaerd zijnde voor
d' Epikureen > en diergelijke foorte van Menfchen ;
als zijnde d' onderfoekers , en ontdekkersJijnerguitach-
tige bedriegeryen ; lich tegens den felven, op alle wij-

fen , verfetce En bracht hy ook ( op dat ik de
woorden van Luciaan felfs gebruikte) een Epikurifiy
die hem publijkelijk van bedfoch en valfcheid
focht te overtuigen , in geen klcen gevaar van *t le-
ven.

5 , Want defe luids keels op fchreeuVTende riep

:

j, Gy Alexander hebt dien Paphlagonier geraden
, j dat hy fijne Slaven (o\i aanbrengen en beklagen
5, by Landvoogd vanGa/atie: als welken fijne

,3 Soon, diet*^/(?;f/jWr;>iludeerde, hadden om
, , hals gebracht : daar die Jongeling nochtans
5 3 leefd: zijnde levendig van daar wederom ge-

keerd > naar 't verderfdefer Slaven i die, door
3 , u bedrijf, den wilde dieren zijn voor.gewor-

, , pen. Dees faak had fich fodaniger wijfe toege-

5, dragen , dat defe Jongeling de Nijl op naar
3 > -^0»^^ was gevaren, en hy, wanneer nu 't vaar-

, , tuig de Rivier verder optoog , ook befluit ge-
, , nomen had om

, by die occafie , heel naar Indië

, , toe te varen. En naardemaal hy hier door vry
lang weg bleefj keerden defe Slaven (die waan-

, , den,dat hy in 't opvaren van de Nijl ofvergaan,
, , ofdoor Rovers , die 'er te dier ti)d in menichte
, , waren , om hals gebracht was ) weder te rug en
, ,

boodfchapten fijn verlies : waar op verder en *t

geven van dusdanigenOr^Men*t veroordelen
der Slaven gevolgd was. Al hoe wel daar na de

, , Jonling en felfs weder tc voorfchijn quam , en

ver-

WÊÊm



7>

9»

9»

>f* VerhafuleUng vsn de

vertelde, hoe en waarhy gereyfdhad» Dit ver-

haalde daar defe Epikurifi, Maar Aïexander-, feer

vergramd over fuik een befchuldiging, en niet

konnende verdragen dat de waarheid van dat

lafterftuk voor 't licht wierd gebracht ;
gebood

aan d* omftanders defen Epikurift met ftenen

dood te werpen j of dat fy anders felfs verwate-

nenfoudenwefen, en yooi EpikuripngQhoM'-

den werden: Enbegondefereedsaltegoojen

;

wanneer tntnDemoflratusy die in Pö»/«^ toen

fijn verblijf had, ten eerften toelopende , hem
bedekte en befchermde; en alfo van der dood

verlofte, daar 't anders feer weynig fcheelde of

, , hy was geftenigd geweeft. En wel met reden

,

want wat had hy alleen wijs te wefen, onder fo

veleonfmnigcn,- om de uitwerking van de fot-

, , te dwaasheid der Vaplagoniers fich op den hals te

te halen ? En dit is 't geen mer defen voorviel.

Ook indien het quam te gebeuren, dat ie-

mand , op fijne reeks en order tot het Orakelge-

roepen , toetrad ('t welk (N. B.) een dag voor c

aewtnétr God^raak gefchiede) en de Uitroe-

per dan vragende,of hy aanhemGo^^r^rf^fou

geven , hy , Alexander» daar op van binnen nep:

dat hy voor den Duivel vare (of iet diergelijks^

Was fuik een Menfch terftond van yder een

verftoten, kon nergens herberg krijgen ,* of

, hulp in enige nood: maar moeft werden ver-

„ dreven, en gaan dolen van Land tot Land , als

„ eenAtheifi, o( Epikurijl: dat het allergrootfto

fcheldwoord was. ^ r
'tGecn ook Luciaan van fich felft verteld, en feer

aanmerkelijk is , fal ik hier mede , uithem feUs, en

van wat hoger ophalen. Hy (eid dan : >> ^o^ti

hoor ook enige weinige [antwoorden] der ge-

9»

9>

>>

» >

>*

>>
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ORAKELEN.
ner die aan my gegeven zijn. Wanneer ik liet

, , vragen > of hy , klexander , een kaalkop was en
5 5 dat ik opentlijk en wel-beforgd die vraag verfe-

, > geld had , wierd 'cr dit Nirf^z-Or^lf/opgerchre-

5 , ven : Sabardalachus , Malachs Soon , vms een andre

5, Attis, En als ik wederom op nieuw, in ver-
,> verfcheyde TaafFel-boekjes , eene en de felve

iy Vraag gevraagd had; namentlijk, WatLands-
3 ) man doch de Vo'ét Homerus was ? doch t* elkemaal
5) onder een ander en ander voorgeven : fchreef
5, hy, bedrogen door mijn knecht fdie als hyge-
; ; vraagd wierd , wat hy quam verfoeken , gcant-
, , woord had , dat het om een remedie voor pijn

1 in de zijde was) op 't ene , fmeer u met Cuimu , en
y 5 dr dauivvocht van Laione. En op een andre,na dat

5 5 hy verftaan had, als offer in gevraagd wierd,
, , ivijt hefi uoas , dat ik over Zee , of dat ik over
5, Jand , naar Italië reyfde ? Antwoordehy weder
5 , 't geen in genen delen Homerus raakte , namenc-
>) lijk:

5j Reys niet te water 3 maar neem over landu
, weg.

,5 Vele dusdanige en diergelijke kunsjesftelde

5 5 iktegenshem te werk} van hoedanig een foorc
,5 ook dit was; dat ik, maar ene enkele vraag vra-
, , gcnde dit Opfchrift 'er op fchreef : acht Vragen
, , van N. N. een verlierde naam daar by ftellendc;

5, en de 8 fchellingen , en 't meerder beloop daar
5 , op , 'er nevens fendende. Waar op hy dan , ge-
, 5 loof gevende aan het neven-gaande Loon eu
3 5 opfchrift; op defe ene vraag (die was : Wan-
3 5 neer doch van hem A/exander publijk kenbaar
3 , fou werden , dat hy een bedrieger was) acht ver-
3, kheidene God/lfraken, te rugge fond, die noch
3 3 Hemel , noch Aerde (als het ipreekwoord feid)

raak-



254- VerhafkleUng van de

, raakten; doch alle fot en by naar onverftaan-

^\ baar waren. 'tWelk hy namaals komende tc
^
\ vermerken j en daar by, dat ik Rutillianus, van'c

3 3

> 3

gefeide Huwelijk had foeken afte wenden; en

geraden, dat hy doch fo groot een geloofaan

dit Or^/tf/ niet fou geven , haatte hy my (als niet

vreemd is ) en hield my voor fijn felfte Vyand.

En wanneer 'RutuUia7ms hem eens , wegens my ,

quam te vragen s gafhy , ^itOrakel'. kymind\

milnacht-gerit enfchandtgehoereryen. En was ik

ook, met recht op 't hoogft van hem gehaat. So

dat als hy vermerkte , dat ik daar in de Stad ge-

komen was, en gewaar wierd dat ik die 'Luciaan

, , was (doch had ik tweeKrijgs-lieden, d'ene met

\ , een fpiets, en d' andre met een goe knods gewa-

, pcnd,mede gebracht, tot mijn geley, om my tot

de Zee-haven toe te convoyeren , die de Land-

voogd van Cappadoice , die toen mijn vriend was,

had mede gcgeven)ontbood hy my terftond feer

vriend'lijk en belecfdrwaar op ik naar hem toe-
'
' eaande al veel Volks by hem vond ; doch had ik

'
'

tot mijn goed geluk de 2 Krijgs-knechten mede

/, genomen. Enftakhy, gelijk hy gewoon was

aan velen te doen, my de rechterhand toe om

5

'

te kuflen j maar ik daar op toevallende , als ful-

'
lende die quanlTuis kulTen, verlemde ik hem

'
'
door een brave beet by na geheeUijk de hand.

'

' , Waar over de byftaanders my foekende te

knellen en te flaan, als een Kerk-fchender; te

, meer de wijlfe reeds re voren vergramd waren
'

, dat ik hem maar fimpelijk^^xWer,en met met

,
deby-naam van Prc»/>to benaamd hadde , vcr-

'
droeo hy dat vry genereullijk ; en ftildc hen, en

'
' beloofde , dat hy my met kiene moeyte tam en

\\ mak fou maken j en de kracht fou tonen van de

God

5 >

3 J
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ORAKELEN.
^'GodGlykofii die fich ook d'ald*allerwreedfte ea
*' bitterite Menfchen tot Vrienden maakte.
*' Waar op hy al het Volk doende vertrekken,{ich
*' tegens my verantwoorde, en feide, dat hy alles wift
^* Wilt ik aan Rutillianus had geraden.En feide hy, wat

J heb ik u gedaan, dat gy fulks aan my doed j daar gy
door my by hem kond werden groot gemaakt ? En

,,ik nam nu feer goedwilliglijk defe beleefdheid
„ aan , fiende in hoe groten gevaar ik was i en trad
»>hy kort daar op weder hervoor , mijn Vriend ge-
i> worden zijnde ? En baarde dit geen kiene vcrwon-
dering in d'aanfchouwers , Jat ik fo lichtelijk

» veranderd was.
" Daar naar, wanneer ik nu weder wilde verrey-
" fen , fond hy my vele vereeringen en gefchenken,
*' (ik daar alleen zijnde met Xenephon en mijn Vader
"en mijn andergf/'^^<7/> voor af naar ^w/?/?;-» heb-
bende gefonden ) en voort beloofde hy my ook een

" Schip te bcftellcn , en Roejers , die my foude weg-
voeren. En waande ikj dat dit fo eenvoudiglijk ge-

„ fchiedc , en uit oprechtigheid voortqnam. Maar
„ wanneer ik nu halver Zee , den Stierman fag wee-
„ nen , en twiften tegens d' andre Bootsgefellcn, had
j, ik geen goede hoop op 't geen my te verwachten
, ftond : want hen was door Alexa7ukr aanbevolen
» dat fy ons fouden over-boort in Zee werpen.
>» 't Wclk,indicn 'tfo waargefchied, hy lïjncOor-
ï> log tegens my haaft had ten einde gebracht : Maar
>*defe ichreyende, beweegde ook d' andre Maats
*• ons geen leed aan te doen ; en feide tegens my : ik
" heb nu felHg jaren, alsgy {iet,cen onberifpelijken
" eerlijk vroom leven geleid ; en wil ik in defe hoge
"ouderdom, daar ik noch Vrou enKindren heb,
" mijn handen met geen moord befmetccn: te gelijk

'„verhalende waar toe hy ons \ fchcep genomen
had.



m

t

Verhêndel'mg van Je

had, en wat hen door A/(?xrf»</.?r bevolen was. En

V fettende ons i'Mgialis te lande^ ftak hy weder't zee-

HiervondikenigeBo^orawrCefanten. dieaf.

" eefonden van de KonmgE»M<>r,naarB//W rei-

" fcnde om haarjaarlijkfche Tribuit te brengen, hier

"hunne weeën langs namen. Aan welken ik ons

'overgekorSen gevaar verteld hebbende beweeg,

"deik hen lichtelijk, datfymymede m hun gefel-

"
fchap namen : en allo quam ik behouden te hma.

"/?r«; naar ik in'tuiterfte prijkel was geweeft van

" om te raken. Doch van die tijd afdeed ik hem

:::rend HenOorlogaan; en f^e al es te werk

„ waar mede ik my van hem wi eeken mocht/choon

,^hém al voor dat toeval had gehaat , en voor m.j-

..negrootfteVyand gehouden; om fijne fchelme-

'

•''''ook maakte ik my al vaerdig.om hem publijke-

>•
liik te befchuldigen ,en t'ontdekken: daar toe noch

"de hulp verkregin hebbende van velen andrenj

nam §e Philoïophen uit de School van T,mccrate,

Dochde Landvoogd,dietoentert.jd
'•mCTtn Pov,« beftierde,hield my daann te rug-

"« by na btddende , en fmekende dat ik doch m.j-

"ne'rKlde houden. Wijlom de grote getneen-

r-fttrnheTd en vriend.chap ^^^l^^^^'^^Z
had, hy hem doch n.et fou konnen ftraften, fchoon

hv hem al opentlijk , en dat het yder merkte ,
vaa

frhelmfch bedrog overtuigd en overwonnen had.

'

W^fom .k dfn ook m.jnetoorn bedwong, en

•mi^e ruft h.eld: w-j''^'"" '%P^Se'rlbda-
my tegenshem aankante , onder " ^ ,chtej loua

'niaer wiife gemoed, tn vanwienlal inietvooi

"eèn bvfonde^r grote ftoutheid gehouden werden,

V,d:^Woritva^deKoyö-begcrcn,datdc„«m^d«

>>
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Ony4KELEN, 257
Stad Abo7weteichos m die van JompoUs fou veran-
derd werden , en een nieuwe penning gcflagen,
op welkers ene zijde fou ftaan 'tBeeld van Èfcw-
lapius 5 en op d'andre dar van vW^r , ver-
cierd met de eer- en ken-tekenen van fijne
fouanfTuis) Gvoot-\ader Efiufapius , endcfenne
of feyflen van Perfeus , fijne Moederlijke Groot-
vader, in de hand.

, , Doch , daar hy , door een Godfpraak , van
fich felfs voorfeid hadde , dat het noodlot hem
een leven van honderd en vijftig jaar had toe-
geleid; en dat hy daar na van de blixem gefla-
genftervenfou : (lerfhy feerellendiglijk noch
geen 70 jaar oud zijnde : wijl ( als fo een Soon
van pafte ) hy door een vuile verrot-
ting van *t ene been , van beneden tot delielTc
toe, van de wormen levendig verteerd wierd.
Op welke tijd openbaar wierd, dat hy een kaal-
kop was : wanneer hy, namentlijk, aan de Me-
dicijns, fijn hoofd (om dat met verfachtende
genees-middelen, tot verlichting der over grote
pijn te ftoven) ten beften gaf. enz.
Uit defe en diergelijke exempel konnen wy

klaarhjk fien , hoe oid en oid het Gemeen fich aan
pretext en fchijn van Godsdienft, Mirakelen , Ora-
kelen , en diergelijke vcrficrde wondren

, verga-
pende ; de wijfen en wclgencusden

i ook de rechc
Godsdienftigen,fchoon fy fulks op't hoogft verach-
ten en verfoeyden j evenwel hebben moeten Twij-
gen, ten zy fy fich felfs, en andrcn wilden in gevaar
van 't leven brengen.

Maar gelijk het reeds opgehaalde verband'vaiÈ
Confcientie door Biechte-, cn wel fpecialijk het inwij-
den ( onder diere eeden , en vervloekingen ) toe
mede-genootfchap van feer gruwelijke ^/wf;»,

R of
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Verhandeling van de

of quanfiuisheylige verborgenthedcn een groot en

boos middel was ; fo was het ook een inwikkeling

tot het bedrijven, en mede-helpen, van alle ver-

lchrikkGli)ke Xchelmeryen en gruwe -daden.

Van hoedanige gruwelen, dat ook (mdienniet

alle) ten minften enigen Myfteria met vry gewedt

'/ijn,ons kïaarlijk toond het exempel dat door Ttm

Livius van de Bacchanalia.ïn fijn 3 p^e Boekfnaar de

Latiinfche verdeling) werd bygebracht : dat een

feer confiderabele Hiftorie is: doch waar uit ik,om

de lanckwijligheidderfelve, niaar byfalbtengen

dc beleydenis der mede-wuftigen , door J^GlaJc

waker op volgende wijfe fpag. 502. enz.) vertaald :

Dat in 't begin defe verborgentden door

Vrouwen uitgericht wierden, en dat 'er geen

Man in quam. Dat fy drie gcfette dagen in t

iaar" haddén gehad, in de welken B^^f^w Pr;^-

fterefen de plechtelijkhcden by daag deden.Dat

dc VrieJlerefen van en uit de Vrouwen yder op

haar beurt gckofen wierden. Dat Vaculla Mma
Campana^Vnt^^r^s zijnde, alles veranderd had;

als bericht van de Godenom dit te doen, ontfan-

een hebbende. Dat fy i»/^»»^» daartoe gewijd

Tiad, te weten haar eigen Zonen en Cf-

renniusHerinnim. Datfy defe dienft die by daag

eefchiede , beval by nacht uit te voeren, en

voor drie dagen in 't jaar vi)f in yder maand ge-

fteldhad. Dat federd die tijd defe Offeringen

, , van Mannen en Vrou-u^en onder een' gemengd

,

gedaan wierden. Dat d' onbeichroo^idheid

van de nacht daar by gekomen wa:? :
dat er

eeen daad fo gruwelijk en boos was , die daar

; Siet bedreven wierd. Dat 'er meer gruwelen

/, onder de Mannen, d' een met d;ander,dan met

\ de Vrouwen gedaan wierden. Dat de genen die

3.5

O >

5>
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ORAKELEN, 2^9
in defe vuiligheden weigerig waren , offich
in 't bedrijven van defe boosheden , met naer-
ftig betoonden , als beeften geofferd wierden.
Dat 'er niets onder hen ongeoorlofd was. Datj
om kort te gaan , d' inhoud van defe Godsdienft
was dat de Mannen , als beroerd van geeft hup-
pelende en fpringende,(N. B.) toekomende ditigen
voorfeiden. Dat de Vrouwen ongevlochten , en
als Bacchus PriefiereJJèn gekleed 7.1jnde,met bran-
dende Fakkels naar de Tyber liepen, die fy in 't

water ftaken , en brandende daar weer uithaal-
3, den

; vermits fy van Solpher, met kalk vcr-
y , mengd, gemaakt waren. Dat fy onder malkan-
5 , der feiden , dat de Goden fekere Mannen tot

hen genomen hadden, die fy aan fekere werp-
3, rufting bonden , en hen daar mee inverborgc
- - holen wierpen , en hen fo uit der Menfchen ge-

ficht namen. Dat de genen, die geen deel-geno-
ten van hun gruwelen wilden zijn , ofhen wil-
den laten misbruiken , dus gehandeld wierden.
Dat het getal hier afgroot,'en by na als een heei
Volk was j ouder *t welk veel edele Mannen en
Vrouwen waren. Dat men federd twee jaren
beflotcn had niemand , boven de 20 jarenoud,
daar toe te wyen : en dat men daar de jeugd,
die licht te bedriegen en t' overweldigen was

,

belaagde.

Dat de P<ï/)e» ontrent d* OrM-p/aatJ?n, ten min-
ften op vele plaatfen, geen fijndcr Broeders waren,
fal gevolglijk genoegfanm getoond werden j als ik
van de giiitcryen en fchclmftukkcn , daar ontrent
omgegaan, koom te handelen.
Onder dit verbond van ftilfwijgentheid waren

dan vooreerft alle die aan dusdanige Or^jj^e^/-;)/^^/-

fe») en der felver bedrijf-allen , ofhoofden, gQtniQvc^.

^ ^ feerd

3 y

3 y

3 5

3 3

3 3

3 3
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2()0 Verhandeling i'an de

feerd waren ; of hun profijt cn voordeel daarvan

trokken : verders alle andren, die zijnde ingewijd,

O jk verder ingewikkeld waren ^ door mede-ple-

cint' van guitcryen in hunne nacht-vergaderingen

"epTeegd, often minften door die eeden, Biechtey

enz. wierden onder hun bedwang gehouden. En

mocht hier niemand regens op : wijl de gemene

Man altijd moeft te kort ichieten ; en de Groten> of

door vrees (die velerleye kan zijn) ofdoorandre

politijke inlichten, geenffins wilden of mochten

mar hunne kift ontdekken, 'cgeenffe anderflins

wel klaariijk befpcurden maar pure guiterye te

zi)n ; en dikmaal diredelijk of indiredeiijk tegens

hen (elfsaan teï^aan.

Om dp.n de confcientien derMenfchen onder

hen noch te meerder verflaafd te houden ,
wierd

door hen noch een andre kunftgebruikt; en die

hen ontrent lieden van gefach en achtbaarheid,

'tzy door politijke,'tzy door militateampten, van

crote nadruk was^ dal ly , namentlijk, verze-

gelde Brieven ofTaaffel-hoekjes, waar in de VragensQX-

zegeld wierden overgegeven, fomtrjds , Ichoonler

anders antwoord op gaven, by fich behielden , en

aan den Vrager , of den fijnen , geenffins weder ter

hand fielden voornamentlijkalsfy in tontfege-

len der felver (van welke konrt ik terflond meer-

der fal fpreken ) uit d' inhoud der felverfagen , dat

door 't openbaren van kAVtVrage^i^ aan Keyfiren:,

Koningen , of andrc Opper-hoofden ofGebieders

,

onder welken de Vrager ftond , groot leed kon wcr-

cc-n 'toe-gebrachr. So dat hetiomtijdsalfogevaer-

lijkwas, met dele Lieden fich dwaafiijk door ki-

perftitie in tefchcpen ^ als den felvcnpublijkeJijk

party te zijn.
, , . , .

Een (eer aanmerkelijk exempel hier van heb-



O R A K É L E N. -^,^1

ben wy in de reeds mcer-gcmelde Akxander , waar
V2.nLuciaan op defe wijs fpreekt: Ook praaijeerde
aeJedne-dubbeUeguit meh iets, dat feer loojlïjk bedacht
lijas^ engeungeyneenmans doen, maar'tiverk van eert

doorflepen rover en bedrieger. Namentlijk, fo 'wanneer
hy de verzegelde Brieven tot hem geriomen en geopend
had, en daar iets in vovd, dat byfondergevaar en quaad
kon toebrengen aan den Vrager , indienfidanig een Vraag
gcopenbaard'-aiierd; behieldhy die Vra'ren o?iderfich , e7t

gafjegeenjftvs'wederom'. op dat hy alfi dusdani'reVra^
gers

, als Slaven onder fijn macht en ge'weld hield: als
-melken noodjakelijk dus in vrefe, en <redachti, bleven

,

van tgeenjyhemgevraagdhadden. En feer iZ>livifl hy
hoedanige Vragen, rijke enfeer machtige Lieden VMltüds
gewoon waren te Vragen. Hy verkreeg daarom ook ^rote
gejchenkenvanden fodayiigen-, als die wifien dat)'/ ;»
Jijn netten befloten waren.

Sic hier een dubbelde flag : waar mede door
hem en audoreit verkregen , enTyrannc gcoef-
tend kon werden, over fijne Raadvrageren^cn grooc
voordeel van de (elven getrokken. Her voorbeeld
van dusdanige fchelmftukken vinden wySy^w-
Tntanns Marcellinus

: die in fijn 19 Boek verhaald:

jVA^r''^''. ^'J'"^ vermaarde Orakel-plaats van
ücGodBefa (al waar men gewoon was op fuik eer;

"

wijle de Goddelijke Antwoorden te vcrfockcn , dc
Vragen wel nettelijk in dc Brieven uitgedrukt zün*
de) vele groten, of rdfs, of door andren , aldaar
hunne verfoeken aan den God hebbende ingele-
verd , de Papen de felven , naar het geven dciAnt,
aööor^f.;; achterhielden

j en die namaals feer quaad-
aerdighjk aan dc Keyfer Conflantius ovcrfonden-
waar door vele voorname Lieden in groot liiden
(juamen. ^ '

Hoe fy achter de^r^^^», ofdcrfclver inhoud,

i doQr
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Verhandeligingvande

door loosheit der Emtjfarii , of uitgefondenett , Waer^

den oïHerbergiers, Omherleyders y Hoeren^ en meer

andrellachvanMenfchen (quanfluis mets minder

als fulks denkende, ofvoorhebbende) konden ge-

raken , is reeds van my getoond : nu werd het ook

tijd , om te tonen, op wat wijfe de beflotene Brieven

oïTaafel-boekjes door hen konden werden konftig-

lijk ontzegeld i en fo wederom toegemaakt, dat

het by de Fragers , ofder felver afgelbndenen ,
met

kon werden bemerkt : voornamentlijk als by hen

daar over geen fufpitie viel. Daar 't ook daar en

boven gevaarlijk was, fijn quaad bedenkendaar

over publijk te maken : en 't by weynigen gedaan

noch evenwel fo niet ganlTchelijk buiten forg was

;

of ten minften fonder vrucht of nadruk ontrent

't Gemeen : dat doch altijd door voor-oordeel en

fuperaitie bcfet, fich t'enemaal onbequaam maakt,

om mede wi)S te werden ; en felfs haat , en in haat

en verachting , als Atheiften ofGoddelofen , ioekt te

bren<Ten , die dikmaal maar indireae tegenfpre-

ken (fie genen , op welken het ( door fchijnheylig-

heid liftiglijk bedrogen )
fotteli)k is gevallen j

en

van welken het niet als 'wondrencnMrake/en, ot

Cod/I>raken(c\-\i]ndzcvcv^}/Aduen.

Dit konjligl'tjk ontjluiten en 'u^eder toefluiten , ot ont-

xegelen en -u^eder toe zegelen, leerd ons Luciaan, in

fiin valfche Waarfegger Alexander , door exempe en^

die indien fy niet )uift en net de felven,by deD^//>^/-

fche Priefteren en Propheten , zi jn geweeft ,
ons even-

wel klaarh)k betonen hoedamgerwijfedieichel-

"^^:^n"S7alsgereidis) de ..^../^. r..,..

wierden overgeleverd ,
gefchiede dat in de handen

der meergemelde Papen cn Bedienaren des Orake/sy

die dan quanfluis de felven tot de Adjta brachten 5



ORAKELEN, 26^
tn op den Maar, oïheilige heddingditv God, wiens
Orakel dat was , nederleyden , voor dat dc P/-
thia in ü* Adyta trad : en op andre plaatfen ook tij-

delijk genoeg, voor dat de gepretendeerde Gc/i-

delijke Antnvoordvi'xcxó. gegeven.

VV'aar ontrent weder nieuwe Offerhanden j en an-
dre quanfluis noodfakelijk vereylteplechtclijkhe-
den , om fo meerder ruymte van tijd aan de Bedrie^
gerstQ verfchalFen, aan de Vragers en/., konden wer-
den geordineerd of bevolen j en waarlijk zijn te
werk gefteld : op dat fy fo te gemakkelijker achter
de faak mochten komen,- indien fy Lieden aan-
troffen

, die, ofdoor vrefe van hunne laft-geveren,
of door ingeboorne verlhindelijkheki , loosheid,
en ervarentheid , en p.lfo fu/picie van bedrog , fich

nietopdie wijfe, al« reeds gemeld is, hadden la-

ten verfchalken 5 maar /ïch fo wel dicht gehouden,
dat het enige middel, om achter de fiak te komen,
moell wefen het konftiglijk openen en weder toe-
iiuiten ^Qwerfegelde Vragen,

Waar by dan , evenwel noch dat groot Mirakel
wierd gepradifeerd , dat binnen defe fo qiunliliis

geflotengeblevene Brieven y o^Taafiil-hoekjcs , de Ajit^
ivoord op de Vrage door den God ( die de Godfiraak
gat) was ingefchreven : namcntli)k in fodanige
Orakel-plaatfen daar nier, als te Delphis , door de ge-
pretendeerde Goddelijke beweging , Itemmelijke antm
•iüöör</wierd gegeven.

En naardemaal de P^^/é-wen hunne Vcrtrouwc*
lingen 'tal bedrijfdefer faken waren , moeiten de

aan hen overgeleverd, en weder door hen
wederom gegeven werden : en konden die daar
ontrent altijd vinden praetexten en uitllel : in-
dien'erom wel te antwoorden, (ten minften*cgeeii
op de faak fcheen te flaan) wat minder ofmeerder
tijd van node was. D«



26^ VerhdTtdeling van de

De konft van ontfegelen en vervalfchen derfegelen^

van die tijd (en weten wy dat'er ook nu geen kuns-

jes ontbreken, om die vanonfetijdteontlegelen

en te vervalfchen) werd ons niet onbequaamhjk

voorgefteld en ontdekt, door Luciaan > in fijn reeds

meer-gemelde Alexandet'. welke Luciaancr ook

opdefewijfevanfpreekt : ,, De pradijk daar in

[in 't ontfegelen] by hem gepleegd, wasvoor

, , lodanige lieden als gy en ik zijn , licht en wel te

5 , begrijpen ; maar voor Idioten:, en Lieden die de

neus vol fnot hebben , feer verwonderlijken c

geloot t' cnemaal te boven gaande.

,, Want na dat hyvelcrlye wijfenen pradijken

verfindhad, waar door hy de fegelen kon ont-

fluiten ;
opende hy alfo de Brieven ; las de Vra-

gen daar ingefteld,cn antwoorde op yder'r geen

hem goed dacht. Waar op hy dan de lelven we-

der toe-gevouwen en verfegeld hebbende , tot

feer grote verwondering dier genen dieiëont-

fingen , wederom gaf. £n lag hen dit by na ge-

duriglijkalsindemondbeftorven : van waar,

ofhoe , fou doch defe weten , 't geen ik fo wel

geüoren en verfegeld , enraeteenügnetdatfo

fwaarlijknatemakenis, aan hem heboverge-

leverd; indienhy geen God was die alles weet.?

, , Maar fult gy my licht vragen, door welke vin-

ding en liften deed hy dit } Hoor dan waar uit

gy dit kond begrijpen, Sijne eerfte pradijk be-

llond hier in,dat hy een naald nam,die gloejend

maakte, en de felve dan ruHchen't was onder t

fegel door heen ftreek: en, na dat hy dat allo

aej)pend , en d' Inhoud gelefen had , hy weder

met de gloejende naald, dat gedeelte daar tle-

<Tel op gedrukt ftond, weck-maakte; dat dan

Sp'tandre toedrukte, en alio dc Brief weder

floot.

^ y

^ 5
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.
Noch eep andre manier van ontfluiten ge-

bruikte hy, door middel van een compoficie

,

of vermengde ftof, die men Collyrium noemd-
en die uit Pik , uit Afphaltes (ofJoden-lijm) uit
Chriftal, ujt was en Maftik t'faam gemengd
beftond. Uit welken hy dan fijn Collyrium ge-
maakt hebbende , dat heet en weck door 't vuur
maakte

:
en »t fegel des Briefs met Varkens-reu-

fel belmeerd hebbende, die t'famen-mengelinff
daar opdrukte, en alfo het fegel afprente. Waar
op hy dan 't fegel felfs, op fijn gemak los ge-
maakt, en d Inhoud gclefcn hebbende , het was
daar weder op-plaóte ^ en met het afgefette fe-
gel, dat

,
nu droog geworden zijnde , fo hard als

Iteen was
, wederom de Briefib net verlëgelde,

dat ergeen onderfcheidaan gemerkt wierd.
Voor t derde nam hy kalk; vermengde die

iTiet l.jm waar mede men de boeken t'famen-
kleefd

,
en maakte daar als een foort van was af;

drukte.dat, terwijl het noch week was,op het fel
gel, en naar dat het, daar weder afgenomen
xijnde, terftond harder als ftaal ofyfer gewor-den was, gebruikte hy'ttot een llempd, omop t was te letten.Noch meer andre dingen hadhy gepracStifcerd

^ die 't onnodig is op te halen

,

Siet hier, mijn Lefer. de kunsjes niet tot gebruik
alleen van delen guit, maar ook van vele andren
gepradileerd. En geenfi^ins is te twijfFelen, ofdefeen diergelijke kunsjes meer

( gelijk 't bedrog altiid
vruchtbaar van inventie is, en wydatbevmden nde bcurfe-fnyders

, in de guichelaars en alle fodani"
gefoortyan Lieden, die fig naar den bloten letter
voorftellen 't Italiaanfche fpreekwoord •

R Cm
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Con arte e con tngannofi viveme£ ilanno ,

Con 'tnganno e con artefi
vive /' altra^arte.

Dat men door lift en bedrog het halve jaar de

^"^En'door bedrog en lift weder fo ook *t andre

En (ïat felve , als de heilfaamfte maxime ontrent

het onderhoud van een lui en gemakkelijk leven

voorftellen) zijn overvloediglijk uitgevonden ,
om

den dommen hoop , die doch altijd verre het

crootft' getal uitmaakt, te mompen.
^ Waarom dan ook wel degelijk ftaat t overwegen

wat voor foort van Menfchen ordinaarhjk quamen

tot d' OrakeUplaatfen , om daar raad te vragen ,
enz

Dit waren Lieden, die aan de fuperftme vaft

zijnde , fich daar door meenden of te konnen red-

den van gevaren die iy vreesden , of anders geluk-

kiger te konnen werden, door de kennis van t toe-

komende. Even als ofde geprenteerde Goden, dom

fupphcatien ( of ootmoedige gebeden en verfoe-

ken j en Offerhanden fich lieten verfetten van c

geen aan hen-lieden , door den felven was befcho-

icn ; of door 't noodlot hen wastoegefchikt
.
en

dat het gene hen door deSchik-godinnen als nood-

fakelijk was befchoren, daar door
f^'^^.y^'^'';

dring kri gen kon; of 't waren Lieden ,
die met

G.^cnG.^^/^7?ipottende (ten minfte fodange

als aldaar by de Orakel-plaatfen wierd gepreten-

deerd en vereyft ;
hoedanige ioort ^aren en

Chrijlenen. die dekcnniffe vande -u.-^r.^G.^ieeds

of onvolmaakter ofvolmaakter hadden verkre-

gen) maar quamen om alles te doorfnuffelen, en

iets bedriegelijks daar ontrent ontdekkende ter

ftond dat felve fochten voor al de wereld ten to^^^^

te ftelleni en defe Iky^Orakel^ivrnkelen neer ng-
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ORAKELEK 157
loos cn te fchande te maken. Hoedanige onder
deHeydenen ook "^arende Ef>tkuree»)óe Sceptici

y

de Cj/mciy de Ariftotelici en andren feóten meer,
reeds boven genoemd.

Doch, gelijk de wijfe Menfchen over al dc min-
ften zijn , en de fupedtitie als een olye-vlek is , dié
fich ongevoellijk hoe langshoe verder vedpreid,
cn hoe langs hoe meerder daar door fïg onfichtbaar
en onkenbaar maakt fo waren en bleven de mee-
fte feótcn , en verre de mcefte Menfchen , altijd
aan de felve vafl: en verflaafd j en flcepten gevolg-
lijk uit de nieiiv/e aankomelingen ( ten öpfichte
van jeugd en ervarentheid) verre den meellen hoop
na lich. Die fich dan vergapende aan de uiterlijke
fchijn , en door geheel gene otYeer kiene ervarent-
heid (die , alfle ook van vrucht fal zijn , feer voor-
fïchcelijk moet werden getoell; wijljwy menig-
maal, menen wel ondervonden te hebben , *t geen
ceenllins wel en recht, indien al enigmaten, by ons
Bevonden is, door de voor-oordelen die (b lichte-
lijk by ons plaats grijpen en houden uit vertellink-
jes, uit opgevatte 1'chrik en verbaafdhcid , van lelfs
gevat ofdoor andren gemaakt , en diergelijke din-
gen meer) voorbariglijk toevallen, en houden voor
klaar cn net gcfien j voor oprechtelijk en eenvou-
diglijk verteld

, ofgefchreven ; al wat hen, door
lofe huichelaars en gepretendeerde Godsdienfti-
gen, werd in de vuift gcftoken. Indien noch de
daaglijkfche ondervindnig fulks niet leerde, on-
trent Toverye , hexen , en //' f laryen

; wonderlijke
\<znddQ Mirakelen , Fooij ^en:, (lelfs van Kop-
fters en diergelijke voddemoers uit het bloed der
Meysjens, enz: ) ja niet A[[ccnJpoke?f , maar ook
effeóHve 'wottderdaden gepretendeerd door de D«i-
vel:, met geld brengen, enz. te zijn gedaan. Indien,

leg

I
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268 Verhandeling de

fegik, fulks niet dagelijks overvloedig bleek i fou

hier meerder bewijs van node zijn.

Evenwel fal ik exempelen die feer aanmerkelijk

z\]n , en direóte ontrent d' Orakelen plaats gehad

hebben, by brengen : om alfo te krachtiger te doen

begrijpen dat de wijfen en recht-geneusden defe

ftroom geenflins , als met 'er tijd j ofook door by-

fondre toeval (en Goddelij ke voorfienigheidj hoe-

danig een was het opkomen der ChriftelykeGods-

dienfi > hebben konnen dood feylen ; en dele fchel-

meryenaanden meeften hoop , ten minften den

verftandigften onder hen , doen kennen, en vals

bedrog te zij n doen geloven

.

Een bylbnder goed exempel hier van verftrekt

ons, mijns achtens", 't geen Lucianus verteld van R«-

tiBanis, wiens humeur reeds boven door my uit

hem Luciaan befchreven is) op defe wijfe: Doch

met ik u ook enigen derGodfraken verhalen , die hy aan

Eutillianus gaf, l^ant defe , uanneer hy hem vraagde ,

voor eenSoon uit fijne eerfle Huisvrougeboren; 'wieof

hoedanig een , hy hem tot Leer-meeferfeugeven i
ant-

"xoorde hy : Tythagorai-, en hem dieS heldendadenftngd.

Maar doch , -wanneer nu lueinig dagen daar na de Jonge-

geling quamt' overlijden ;
enhy Alexander , daar over

verfteldftaande, niets ivijl in te brengen tegens diegeneny

die hem daar over van liegen envalfcheidbefchuldigen

konden j
v:üldefe God^raakfe terfiondvan leugen over-

tuigdivas', OnderfcheptedegoedeRutillianusdttjelp'jen

verdedigde de God!}>raak \ met te jeggen dat ditjuiften

net het gene was , dat de Godhadde voorfeid : en dat hy

hem daarom niet bevolen hadde , enig noch levende Uer-

meetter voorfijn Soon te verkiefen : maar Pythagoras en

Homerus, die nu al lange tijdverfiorven -waren.
Ah met

-welken de Jongeling , nu in '/ korte in de Hellefou komen

te verkeren. En hoe k^nmen {dit dus befchowwende)
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^ lexander daar over hefchuldigen , dat hy met dusdanige
ag van Menfchen focht orn tegaan ?

,Dat, evenwel, niet alleenlijk dusdanige grof-
bloedige Menfchen (kh daar aan quamen te verga-
pen; maar feJfsook dikmaal anders Icherp/lnnige
verftanden , Iccrd ons 't exempel van óeKey/èr Ti-
berm^(o ten opfichte der Orakel-loten van Geryojr^ als

weH'pecialijken voornamentlijk vmThrafu/lus en
des felts Voorleggingen. Gelijk ook gevolglijk fal

werden getoond.

Wat wonder was dit dan in Rutillianus (een Man
van lodanig een oordeel als nu reeds te voren ver-
haald IS ) wijl ook het Volk van A//^w (dat anders
fo wel geneuld wassen noch gcneusder wiKlc Ichij-
nen,- doch evenwel naar 'cgetuignis dcsApollels
Fauli , {g\(s voor 't merendeel leer overgelovig
was) lich felfs fo wift te payen , met een Orakcl-am^
nvoord , dat by oude traditie onder hen-lieden plaats
en achtbaarheid had ,• en dat fy na de ftand der fa-
ken toe-paflelijk maakten: om dat in het gepre-
tendeerde Fers, dat te kennen gafdat'er é'^» Dorifche
jj^orlog komenfouy den eeneniiwè/, honger, éc. an-
"dren Ijoivm

, pfl lafen : en velen , als of'er gefeid
was,

Bet Dorifch Oorlog komt, en volgddepefi daar op.
Andrcn in tegendeel.

Het Dorijch Oorlog komt:, en honger volgt \r qp.
En bleef dit duidaniger wijle in dilpuiH totdat

op het twedejaar der Peloponnefifche Oorlog
) nevens

deïCrijg, ook een feer lchrikkdijkc;^y?te A//;^»^
komende te woeden, de rwill daarover ophield,
€n ydcr 't op de toen woedendepefi tocpafte.
Waar op verder de byfondcr doorfichtige en er-

varene r/^i/c/<//^(?^ (die ditverhaald) lijn gevoelen
dgar over uitende, fèid \ Maar indien er gidvoeder

een

\ 1
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j-o rerhMdcrmg Dm de

n /L.n«rlm mtliaat , en'er honger toe komt U

''•'^v'n £^dve
verhaald Pto«te dit

^'^^ft rerwulAkibiadesmchtegermoord.g^'ti.

fmdenfe 60 "f „der leranieerd. 1 o V
ft

-/'"^^^f^ "^fieiJdooreenBeraudde^ hmnen •''/'"^'"'^Jtce. Defennameneen

^'^'ir.Zt JSmJI^ Jrd gevonden,
vfandMSch,f , « * M ^„Jeeld'wa.

a>"4'"'''l"!fl''\'"Z^,,Ue„, en onder vendelen en

fch.f (derStaden^-)

tenJen te krengen. ^fJ 'tJyeU.Overfienz^n-
xienrersgeinlempieera'win, van namen
de gehecht >«2tTZZ^^^^^ndn,.aktefulk'

f" 7,^^^ J, Orakel ver-

trach,hen-^hedenkn'ZrtlZat,datdeAthenienfers
vuU-was: ^'.''^';Zl„hZrhtk.enenva,,gen. Maar
.IkdeSyraeuJanersH"^^^^^^^

evetmiel euime«(N. B)
''f".. Cal.pm, naar dat

U vervuldgeworden
-als, na^^tl^k^

f %^M,,Mcn

By Zofmu, hebben *X j
, , , fch (voor

exempel van Max^'Tr^'^/cMiin) b.nnen de
deVeW-flagtegensaeG'«C^^^

maren ^'^^ ï'fl^èrhet «achten en op-otere„

de.li,k benrioevde cpniuleer-

van Slacht-offeren ; en d qzpr-^^



ORAKELEN. 1^\
de over d* uitkomll van den Oorlog i en de Boeken
dQïSibylleny daar over liet onderfoeken. Enalshy
daar in een Or^^^/gevonden had , waar door vooi^l
leid wierd, dat noodfakelijk door eenjaTmnerlijke dood
verdelgdfou 'ujerden , diegene , die tot verderfen onder^
gang van't Roomfihe Volk arbeide

; pafte hy het tegendeel
opfchjelfstoe : als zijnde hy die gene, die <voor debe^
JchermtngvanRomefichte'weerJhlde, tegens dieVyan^
yyanden die tJochten te vermeefleren.

Voeg hier eyndelijk by 'tgeen Herodianus in 'c
leven van Maxiimnus dibdaniger wiji'e verhaald •

Enfeidmen dat Cri{finus , om den (. Oorlog [en belegering]
uit te harden aangemoedigd -wierd door de a7/iivoordei
van menigvuldige Opr-nvichelaars aldaar in de Stad
zijnde

: die uit de inge-wanden der Dieren hem allesgoeds
voorjeiden. Ook nx^ierden 'er enige Orakel-antwoorden
voortgebracht

, van een der Goden in hun Vaderland(he^
ctalijk geéerdengevierd-^ en luelkenden hi'woofideren Be^
lesnoemden-, ivaar onderfy Apollo verftaen^ endefèhe
byjonder GodsdienfUglijk erren. Welksgedaante ook enigs.
Soldaten van Maximtnus Leger feyden en verfekerden >
datjy dikmalen in de Lucht , en voor de Muren det Stadt
flp haddenfienftrijden. Maar offyfch waarlük dat fohebben ingebeeld', of dat fodanig een verfiering henL
haagd heejt , om deJchande te verv '

- - C, ^^„^^
een Leger, dat te kortJchoot tegens i . 4
tal, en dat noch Burgers [ en Koop-lieden e» I . .

, ed»n
van daar ontrent] en op dat fy alfo mochtenjchünen eer-
der door de Goden, als door Menfchen , over'womren te
x,'ijn,foudikjeer befivaarlijk konnen jeggen. Doch (NB)
de niewwehjke en onverdachte uitkoyrift der faken maakt
dat alles

[wat van die natuur is] geloofdwerd.

f u'^^T']* V'^^*'"'
'^^f f^poflitiebe.

fee
,
fich (o lichtelijk en door fich lelfs, en door an-

ören
, hcceu nulleyden i was het geenflins te ver-

wondren,
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2,y2 Verhandelingvande

wondren , dat die parten en praaijken fo veelyou-

digli)k wierden geipeeld, cn fo vele Eeuwen lang

hebben geduurd. ,

En uit defe oorfaak ontftond , dat met alleenliik

^t?apen m de Orakel-plaatjen , maar felfs ook de

Land-IoPfTS (als uit Plutarchus en andren veelvuldig-

li,k blijkt) niet dusdanige kunsjens 't Volk over al

bv de neus leyden, en't geld hen mt de buidel klop-

ten Geliik daar van een exempel te vinden is by

j^pukjus , dat gans niet onaerdig , ten minften met

onplaifantomtelefen,is. r r.,on

"t Geen ^;>«%«^ verhaald, is van een foortyan

Volk die , feer vuile en fchandeli)ke guitfakken

7iinde lgeli)k fy daarom ook (Scurr^
^^'^''f.^/'/J

Jer Grote Moeder van de Goden , en der Syrtjche Godtn-

ne door Flutarchus en andren werden
g^^^^'^P

even als voor defen , lelfs in defe Landen de Kafle-

boeven ( die van fuik een foort van Volkje hunne

ooXonk hebben) met hunne verfierde Heyhe Re^

ZL« hebben langs >t Land gelopen i
met de 5rr;,

XGodmne over al om her liepen : terwijl die m

een y% , daar toe gemaakt ,
op een Lze

tlerd cevoer-d (waar uit ook't fpreek-woord komt

deed en QrakeUnt^oorden gaf j en dele heyhge

Fielten door't gewin daar uitkomende in een feer

welluttig, vuil en fchandelijk leven onderhield

nv ApuUius fpreekt dan op volgende wijle :

N^afSn Lfe feer fijne Priefters aldaar
enn

wevnige ^ hadden opgehouden, cu

NwienUijk mee «ne en'tfelve OraM-lot^o^^

> >

t >
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ORAKELEN.
„ verfcheidene faken toe te paffen, bedrogenen
„ fnoten fy 'er feer velen , die.by hen quamen

raad-p/ege». Het Orakel-/ot wzs dit volgende

:

Ideo co?tjunóii te rramprofcindunt boves ,
Vt injuturumhetagerminentfata,
, , Daarom is't, dat de Offen tTaam gevoegd

,
,
het Land doorfnyden , op dat, in \ toekomende

„ het gefayde wel koom tcgroejen en te bloeien

'l
W anneer derhalven iemand , over faken van

,
,

hu'welijk raad-plegcnde, dit OrakeUot getrokken
„ had

, verklaarden fy dat, mettefcggen dat die
5, ^ak klaarhjk daar in wierd te kennen gegeven^

Datnamenclijk, hcthuwelijk voor hen was aan
te gaan; en dat 'erWrr/f% op te verwachten

>> was,

, ,
In dien 't iemand was , die naar verkriidn/r vad

erfenr, vernam
; was 't antwoord; dat 'er te„ recht van 0/p« van^^r^ en bezayde, en weU

„ bloejende Landen in 't Orakel, lot gefproken
p, wierd

:
als werdende fulks daar door beloofd

5
,
Indien iemand beforgd over eenige aan te van.

U ,
gene Reys , defe Goddelijke 'voorivikkingen quam
raad-vragen

; was 't antwoord
f door hen ver-„ klaard; dat er goede en makkePW«, gereedftonden, en dat 'er goed voordeelvand^Oegl

te verwachten ftond. Indien iemand willende
l>

,
naar den Oorlog trekken , of opfitten om Rovers
enz. te vervolgen yOver\{ua:es quamconfule.

" 'f\r)^'''''^^''^rfi
(hierdoor) wel ftouteiijie

„ de Vidone: als fullende f/y Raad-vrageis) de„ halfenderJ^yandenonder^tJukbrengen; meeJgro^
te enfeer ryken buit op hen behalen. Met dusdanii?

„ een Ilag van feer loos en bedrieglijck Oraket^^^geven, hadden fy geen klecne femme van eeld
» by een gehoopt; maar als nu, door 'c langdurig
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^y^ Verha7tdeUng van de

vragen, dit deuntje met 'er tijd te oud en vcr-

' *
floten wierd ,

tegen fy weder op reys , enz.

't Geen Madame 7o^i»feyd, inde feer geeftigc

Comedie U DevinercJJe , ou les Faux enchantmens , U

Tarys eerilelijk in 't jaar I6%l, gefpeeld en ge-

drukt, is derhalven van byfondere nadruk. Sy leyü

dan tegens haar Broeder , die haar over 't oefFenen

van fuik bedrog van Waarfeggerye befchuldigde :

Let eens hoe dat het met de meeften hoop

'der Mcnfchen gaat. Sy geven fich over aan alle

' '

de fotternyen die men hen foekt op de mouw

tefpellen, of in 't hoofd te brengen. En wan-

l, neer fy eenmaal fich hebben laten voor-nine-

men, is*er langer niets bequaam om hen uit

hunne doling te redden. Sie, mijn Broeder ,

geen Plaats; ofStad ter wereld is »cr, daarlo

vele Lieden van geeft en oordeel zijn j
maar

'
' ook gene is 'er , daar fo veel domme bloeds ,

en
'

grofbloedige Menfchen zijn, die fich Uchte-

fijkdoorliften konft laten mifleyden. peTö-
"

veryen ^
Befweringen enz. en andre noch veel

wonderlijker, en meer overnatuurliike faken,

, , met welkers bedrijfmen my befchuldigd ; heb-

, ben niets anders van node, als een heldre kracht

van geeft en verbeelding omfe uit te vinden,

, ! en een aerdigc en vaerdige bequaamheid om er

'

, fich van ( op bequame tijd en plaats) tebedie-

, , nen. Door defe kunsjes is 't dat men gehoor en

! , ecloofaan ons geeft. OndertufTchen hebben er

/ de Magie ( of fo , by ]an Alle-man genoemde ,

'
fwaru kunfien) ofde Duivelen.Y^xt nog deel aan.

De fchriic en verbaafdheid in welken die Lie-

den ziin, aan wicnmen defe foorten van din-

genlaat fien, verfet en verblind hen genoeg,

\\ om te beletten dat fy bemerken, dat men hen
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ORAKELEN. 27^
bedriegd. En wat aangaad , 't geen men u ge-
feid heeft van de IVaarfig^erye , waar mede iJt

my befig hoiide en geneer
i dat is een konft,daar

duifenden van Menfchen , die fich dagelijks in
onfe handen overgeven , felfs ons de kennis, oc-
cafie, en wat 'er meer toe van noden is , licht en
gemakkelijk maken. Vorder, van een andrc
kant

, maken ons , de ftoute afTurantie, en d' on-
verwachte en onbedachte voorvallen en toeval-
len , het grootfte deel der fuccelfen in defe nee-
ring en bedrijf. Niets is 'er dan van node , als
een rechte levendigheid en vaerdigheid van
geeft , en een ftoutc vrypoftigheid , om intri-
gues Cof kimdfchap en onderhouding van hei-
melijk verftand enz. ) temaken, en kennis te
hebben van Menfchen , en der felver manier en
Iwier van ommegang en verkering : fijn intel-
ligentie, en Volkje , over-al daar toe, in de hui-
fen en familien te hebben : regiftcr te houden
van alle voorvallen j fich te informeren op de
handel en pleging van Minneryen enz. en over

»> alles, wanneer men ons komt te vragen een
•

'
quantiteit van dingen te feggen : Wijl 'er doch
altijds

, hier of daar iets op 't hoofd geraakt
werd, en warachtigis: En 'er maar alleenlijk
1 of 3 dus, by toeval , geraden , meer als genoeg
«ijn, omonsincredijt, en rechtop den dreef,
en in kracht te helpen. Want daar na helpt hcc
geenlFinSjofmen al leid, dat men van dusdanige
faken geen verftand heeft : men geloofd ons
niet j en wy moeten hen wat leggen, 't zy dan
waar ofvals, dcc.

Waarlijk geen Menfch van enig goed verftand,
is 'er, of fal, acht ik, moeten bekennen , dat 'er
looooo middelen -zijn, om Lieden, die of dom

S X 2ijn^

5 >

>

)

y )

» »

» >

> »

> >

! >

»

> >

»

l > *
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Verhandeling van de

zijn, of met fuperftitie , of met voor - ingeno-

meneopinienbefet , by de neus te leyden en te

bedriegen. Gelijk ik nu ook reeds fo vele mid-

delen en foorten van bedrog heb opgehaald , en

noch verder fta voort te brengen , die dat byfon-

der klaarlij k bewij fen

.

Daar nochtans fulks niet gold, gold evenwel

hunne grote audoriteit, reeds getoond j en ver-

der 't betrachten van 't verdacht en verhaat maken

hunner partyen i
wanneer die enige ingang en ge-

loof by den groten hoop begonden te verkrijgen

,

of(y ten minften fulks begonden te vrefen.

Dit fien wy uit het exempel van 't Orakelvan Ju-

fiterDaph?ueus; alwaar als reeds boven gefeid , de

Chrifienen het bedrog te na onderkruipende de Pa-

fen by Juliaan fo veel te weeg brachten , onder pre-

text van dat deGod^/>o//öomd'ontheyligendier

Plaats, door 't begraven der Chriftenen aldaar,niet

meerder wilde Goddelijke antwoorden geven^ dat

de Lijken der begravcne Martelaren , en wel voor-

namentlijk dat van Babylas ( dat de meefte toeloop

had) van daar elders heen verplaats wierden.

En nam fulks byfonder wel waar de vaak-gemel-

de Alexander i
van welke Lucianus dus ^Feekt:

Doch <wanneer*er nu veleny als uit een diepe dronkenjchap

ontwaakt en ontnuchterd, fch tegen hem begonden op te

nuerpen , en luelvoorytamentl'ijk de navolgers van Eptcu-

rus : En allenskens door vele Stedenfjn liften en bedrog ,

en de toejlelvan dit Tonecl'l}>el-, ontdekt 'wierden'^praiti-

feerde hy , vjaar mede hy hen kon vrees aanjagen j
en gaf

voor dat geheel Pontus met Atheiften en Chriftenen ver^

'vuldivas , Se hem ftoutclijk en op het leelijkft dorften

/afteren ; en 'welken hygeboodmetftenen te verjagen, m-

dienfy anders tvilden dat de Godhen gunftig 'tvas.

OndertuITchcn gaven deduifterheidcndubbe/Jm-
V_. .... .
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ORAKELEN,
277

v*gheld, der antwoorden ook grote occa/Icvnn uit-vlucht voor 't geen qualijk geraden was : enXfchoon qua taal, fomtijds ofmet voordacht ondervermengd was,om \ antwoordalfo teduilterder, ofdubbel mn.ger te maken
i of door gebrek van eoe-de Taal-kunde; gelijk leer men.gmaal gebeulde

( voornamenrlijkdaar óeGrkk/cheTa-,1 iL recht
fuiver wierd gefproken; als in doAjiaanfche, Mgyl
t^cheen andre Orakd-plaatfen verd(/r van \ harzTn
Griekenland a|ge egen > by enz. alhoewel

ZTwr f r^u
'^"' '^^^ andrendaar

overbirsbefchimpt wierd, door die aan defebe!dnegeryen noch achtbaarheid noch geloofgaven )evenwel dorften de fuperft.tieufe Raad-vraLsXt
ind^«/.,;.,r^.«„,erbdbhuldigen

: maar gebr nk-ten daar ontrent de exxufe van de ?oëiferZn.
reeds boven uit Plutarchus bygehaald ^ '

Die de guitery merkten, en wijs waren , fwegcn-
als fiende veel meerder gevaar voor fich felveS

r^d' in 't ontdek-ken luiker bednegelijkegu.teryen (W,jl doch al-
t, d en over-al de meette Wereld wil bedrogen
:^ijn

:
als Ik reeds in'tbegm heb gefeid en verrede mmaen den fodanigen enige dank wet^^

on' r f^ir
en'der ielver aan^hang

h^sigS;"
Ondertuffchcn ontbraken 'er wel eecn eencni

den
, d.e, 't bedroch ontdckk.-nde, ftoutcli^ "felve beichimptcn

, als Cicero, 0£,„,«,„ , LuLnmta
vdeandrcn fja een (eer grote menigte.MtZ
vers

, die hunne penne daar tegem , (elfs onder dcHcydenen, als reeds boven gefeid is hebben gc!
fcherpt) maar was dit van fo kiene nadiuJtbydca

^ 3 gro.
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1
21% VerhMndeling van de

oroten hoop , die fich aan d' uitterlijke fchijn feer

caerne vergaapt j dat (dhEuJebius , hoe klaarhjk

In krachtehjk hy ook der felver bednegeryen ont-

dekt i nochtans het voor Duivels overnatuurlijk

werk bliifd aanfien ; en 't van die natuur te wefen,

met grote ernft , (hoe wel feer ellendig fucces} be-

^^Om defe voor-oordelen te voeden en t* onder-

houden hielpen ook feer veel de gepraaifeerde

Mirakelen in en ontrent d* Orakel-plaatfen , fomiijds

opordinare, fomtijds op extraordinare tijden ge-

pmdifeerd en te werk gefteld j gelijk wy daar van

d' exempelen vry klaarlijk fullen befchouwen in de

Verhandeling der andreOr^^f/-/>/a^?/f». die iknu

in gevolge fal verhandelen.
, ,

Wat kracht dusdanige gefingeerde Mirakelen ox^

cn altijd hebben gehad (
by na fo wel ,

met er tijd,

onder de Chriftenen als te voriger, en noch ter lel-

ver tijd, onder de Heidenen) leeren onslclfsdc

Voorbeelden van TertuUiaan , Minutius en andre

Kerkelijke Schrijvers meer: welken ook daar door

fomtijds alteonbedachtelijk auamen exempelen

bytebrengen, die felfs door de verftandige Hey-

denen al lange waren voor vals en verfierd gehou-

den , en opentlijk befpot.
, « r .1-

Maar gelijk 'er dagelijks door de P^/>^ To vele

Mirakelen wierden gefingeerd en verhaald ,
(voor-

namentlijk in tijden van Oorlog j
«eedagen ,

en

andre rampen , die dat al verwoeftend Dier fteeds

«a en met fich fleept )
^tinhloed^enfienen-regenen-,

\zt\\pweten van Beelden y en van loooo. ^ii^rge-

Uikc fotterdiyen i
daar die fo brave Schrijvers 2.i-/-

vius, en DionCaJfm hunne Hiftorien veel te veel

mede vervullen : fo was dit byfonderhjk van node

ontrent dcOrakel-plaaffen-, om door ^^^hijn v^o^dc
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ik

ORAKELEN. 279
Goddelijke krachten dier plaatfen , ook de tegen-
woordigheid der Goden, in en ontrent het O/vXr/-
gevenyi'o wel in te boefemen,*en de luperftiiie allo te

meerder en krachtiger te voeden ; en eyndelijk
hun voordeel daar uit voortkomende te vergroten,
en te doen duurfaam blijven.

Hierom wierd luiks ook door ^^A-.v^w^/ét op ve-
Icrleye wijCen gepraótifecrd : en met leer groot
lücces : naardien van een wel opgefmukte leugen
altijd iets , *t zy by velen , 't zy by weinigen, blijfd

hangen: en de licht-gelovigen en met liiperftitie

belette hoop, doch altijd ver de grootlle blijfd : en
alle d' andren byna verdoofd : als ontrent de meelt
altijd gewaande toveryen en Jprokeryen en diergelij-

ke guichel-lpellen meer, van alle Ecuwen her ge-
bleken heeft.

Byfonder gceftiglijk , en niet min g'elecrdclijk

,

fcherll met dusdanige verfierdeiV/r<itó», en der
felver Vertellingen, doorfelfsachtb.ire Schrijvers
gedaan , de feer doorfichtige , en by .ille w.ikkere
ycrllanden , feer verwonderlijke Trajam Boccalini

in fijne Kundfihappen van Varnas[Y\%. ^> 5 dcrNeer-
duitfche Vertaling ) als hy de fouten der Hillorie-
fchrijversaanwiifende , onder andren op dele wij-
fe fpreekt : Milder , meendmen , fouD'ton aangediend
xjjn ; dat de Befchr'ijving van gefchiedenijjen , ( die door
en door een tiv'fjffv/lojè -waarheid , en een iveW van heerS"

kwtdige ondernuijfingen behoorde te z-'ijn) niet behoefde op»
gevuld te nverden met voddige Vertellingen van velerlye

*wo?tdrenenfchr/kkelijkheden 'y ivaar mede fipie Schrif-

tenfo louter door(pekt ivaren > dat
f'y Jehrikken mochten »

dieje lajèn. Die ook noch des te ivalglijker vjierden , door
dien hy infulke uitj^origheden talnogmaat te ramen tvift

So dat[elfsApolhadmoeten lachen-, om^t veelvuldig

verhaal^ van dat joct fienen en bloedjougeregendheb"

^ 4. berif
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a8o Verhandeligingvanie

hen. Vaar hy niet kon bedenken, doorjijneflralen oidfo-

danige dampen m de Lucht opgehaala te hebben. Me in

tfloedoffietten hadden konnen 'veranderen , om den Men-

fchen rood te veruuen ofdood te fmjjten.

Over defe bejchimping aan Dion gedaan , Jèidmen, dat

feïfs de Vader der Roomjche gejchiedenijfen, Titm Livius,

feeronjleldenbefchaamdiuierd; dewijl hy fijngeweten

van defelvefeylnietfu'rver vond.

Of ik ontrent dusdanige Hiftoritjens, nevens

defe Boccalini-i al te ongelovig ben , konnen oorde-

len alle die genen , dic met meerder oordeel de

oude Hiftorien enz. hebben gelefen, als de feer ge-

leerde Vetrm Petitus , Fhilofophus <ér Medicina Doéïor

Varifienffy dienuonlanks (n^menilijk binnen dit

felve jaar i686.) fijn Boek van de ^/^^i/^? heeft uit-

gegeven.

Dele (;die, alfo wel, als de Heer Mcebius , om
geen vermeerdering van gelove in dusdanige fa-

ken behoefd te bidden ) naar dat hy 't exempel van

Elias heeft bygebracht , toond fulks ook , naar fijne

mening , van de Duivelen fijne Tovenaars, (illufiri'

lus Gentium exempUs ) met doorluchtige exempelen

der Heydenen i wanneer hy uit het aSfte cap. der

feer febuleule Hiftorie van Fythagorasy óooïjam-

iUchui belchreven , bybrcngd ,• hoe namentlijk hy

Fythagoras , door de Lucht gevoerd , op ene en de

felve dag , nu te Metapontum, nu leTauromenium

^

in Italia, wierd gefien; dat^^^w dit vermogen

door -^^/x»//» had verkregen, dat hy opeengoudefiok,

door de Lucht vloog,over Zee, en over andre ontoeganke-

iijke Plaatfen , luaar heen hy maar begeerde : wijl die

fiok hem met enen ook tot Leydsman diende : en dat hem

diefelveftok ook door Fythagoras , terwijl hy hem tegafi

had, wierdontfutfeld-y naar hy de kracht daar van had

^erfiaan. Waar toe hy dan noch bybrengd het

exem-
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ORAKELEN.
jg,

exempel der hedensdaags gepretendeerde •

d.e evenwel ( fo 't waar is fc^lk veel onkofteSdoen
;

wijl fy 'er maar eenfcfe met -zalf, en een*^'fimfoHot van „ode hebbed. Verder vindL Skf
en C^/K,

. en voegt 'er eyndelijk, tot meerder be!krachtmg, [buiten BenjaminniLps en r A
i/«,met huny? *?h{ym^il^^^

I nunriaue van i^^ier-k.iri,,.„..„^Z^^^^
die ook fo op den kefmllck louden nidr-nl r

.

by i als welke in iiinit^menf^SSiS

T

de i»^.»/,fa,^,op defe wijfc daar van fpreekr

Jehng hehfm vliegen ,geheellUk overgehaJu „ZT.

itZl '^'"'.^''""'l'y"'re en lichte dage. fagtCfeLucht heen uhegen.cn.er het -water wanJle^ enlZ^vuur heengaan
? Hehtgy ,fiiM^ T'^Xb^

f'^l^ucMeJatTCm^^^^^

•««•^f
, V^,« ien nietJ"LT:t ''t"J"'''',''

.Welkenarbeyd en vlijt ik'^Ujk aan dien
* y Heer,
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. Vtrhitidetiig vm de

Heer, en fims gelijken in opinie, geenirmsbeny-

de • maar feg»e met r.uili<«, nm cjuulem mvidto m,.

rar'magu. 'kienijd. heti,e,njjim,maar
ver-wonder my

ZeTel Dus m^ikc ook defen Heer voor (Ofire<

Literarum) hater, dergeleerdheid . uit , die die onder-

«rdfche en gepretendeerde du.velfihe uitwaaffe-

minè fo te D^phl als op indrcOrM-tlfatfenM de

Sfftellen fen ontlfet niet alfo de aUer-ge eerd-

ien, fo van oude als jongere Eeuwen {Cuero.SlrM,

Varro , Curti»!. Polyhiu, , Clemens Alexandrim,
.
Ueo-

doretm, enz. ookdeSM%^", Capukomt cn^Mvi

phïnixen in geleerdheid )
dusdan.ger wijs te beje-

^'wat hv verder van de 5tóy& beufeld komt hier

ter plaatfe niet te pas; noch luft het my fulks te we-

derleegen (en &1 dat wel door andren, die die

moevtl luft , werden waargenomenl^ook
met hoe

de Xtówi» fomti)dsdoorde«A?.W"». lom-

dds door den H7/i£™G«/?felfs,
ontrent dew-

2« Xrfvan toekomende faken , werden onder-

^fen enz. noch minder 't geen hy van de Geeft

Ir Voorfegging , in de yro^ofMtagf«-welker

Mal^fio^n oekmden , of^ kers ha,r<>ihaardm
J. LJöeyd, en vele meer andrefotternyen , phi-

kSSd ; wi,l dit eene ftaaltje ,
m„ns achtens

.

°'ëoch1altC nu eens toe-treden tot hetver-

h.ïdelen der ITirt Orakelen, het IrMJ.he. het

uit welken met alleenli)k ons laatit geiciu

L i^ Al hliiken • maar ook noch andreDe-
Jdtrakelen lal blijKen .

i"**
^^^^^^t Ae Verhaa-

'"'H«oS:.,7V,f*-i« werd ons op de vol-
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5 Voorbereyding tot het Ora-

Kei-hol en Tempel van Trophonius. p. 3

D E Orakel-vrager^ die door Toorts ^ Sulpher ^

en diergelijke Suiver-fioffl'n , gefuiverd en

geheiligd iverd.

X Ve Wy- of Suivsr-paap , die d* Orakel- vrager

heiligd.

9 De Offer-flachtingen aan Trophonius enmeerandre

Godengedaan ; en de Wichelaryen daar uit waar-

genomen ; om met hoop van goed ficces te mogen

neder-klimmen.

A, Schilderyen en Vertoningen gemaakt (
en daar om-

trent vertoond ) van Antixioorden en Succeffen

aan voorgaande Orakel-vragers gegeven.

5 Wajfching aan de Orakel-vra ger , door de Kinde-

ren Hermai genaamd , gepleegd : op dat het

luerk fo te eenvoudiger mocht ('chijnen.

6 De Ram aan Agamedes , om V aller-fekerBe goed

Vour-teken te verkrijgen , Gcjlacht .

7 Holen , en derfelver bedekte Uitgangen aan ver-

fcheidene zijden gemaakt : fo tot correfpondentie

met de naby-gelegeyie Tempelen; ah om- heymcl'ijk

in en uit te brengen:, U^een tot het bedrog van

node vjos.

8 Tonteyn der Vergetelheid.

9 FonteynderGeheugenis: uit vjelke beyde Fonteynen

de Órakel-vrager voor V nedsr-klimmen enz., moeft

drinken.

lO DeOrakel-vrager gefchoeydy enmet eenviitKlsed

aangedaan , met omgorde middel , en de geheilig-

de Koeken in fijne handen

Boven-moyid vant Orakel-hol, vjaar in de Ora-

kel vrager neder-klimd , met een lojje Ladder .

dienaar fjn neder klimmen weder luerd na boven

gehaald.

II

I
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ORAKELEN,
^2i

gende wijs befchreven, door PaufaniasAie een oog-
getuige daar van is geweeft : naardien hy aldaar,
op de gewoonlijke wijfe, felfs dat Orakelheek raad
gevraagd. Waarom wy dan ook gene accurater
Befchrijving als van hem konden verwachten:

Wat aangaat het Orakel, daar ontrent werd dus-
danige plechtelijkheid gebruikt. Wanneer ie-
mand voorgenomen heeft in het Hol van Tro*
/tów te dalen, moet hy fich ecrllelijk enig,
daar toe gefteld , getal van dagen ophouden in
fekere kiene Tempel , die toe-geëygend is aan
den goeden God,en aan degoecleForfuyn,A\w^2ir hy
fijn verblijfhoudende , lich reyn en lliiver houd
van andre faken , en ( fpeciali)k ) fich onthoud
van warme Baden.

, , Sijn Bad , in tegendeel , is de Vloed Rercyna;
en werd hem Vlees (en fpijs) in overvloed toe-
gebracht, van de geflachte OflTer-beeften. Want
al die naar Trophonius nederklimd flacht-offerd
aan Trophonius (elk, en aan des felfs Kindren, cn
aanApollo cn Saturnus, en asLnJ^upiter (by ge-
na^md de Koning) en Juno Heniocha » en aan
Céret dien fy Europee noemden

, feggende , dat fy
de Voedfter van Trophonius is geweeft. By yder
Slacht-olfer is een Propheet tegenwoordig , die
d' Ingewanden der gellachte Offer-dieren be-
befchoud : en , naar dat hy die befchoud heeft,
voorfeid , aan die naar Trophonius ftaat neder te
klimmen

, ofTYophonius hem ook al goedwil-
liglijk en gunftclijk fal onrfangen. En geven
d' andre Offerhanden fo feer niet de wille van
Trophonius te kennen : maar in die nacht , wan-
neer de Raad-vrager naar beneden klimd, flach-
tcn fy een Ram in (fekere) graft , en aanroepen
Agamedes. En offchoon de voorgaande Slacht-

offeren
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^84- Ferhandeling van de

offeren van goede voorfpelling xijn geweeft»

zijn die van geen kracht ofnadruk, ten fy ook

d' Ingewanden van defen Ram het felve te ken-

nen geven. Dan als die alle gefamentlijk over-

een-ftemmen, klimd (de Raadvrager met goede

mr>et en hope naar beneden. Doch eerft leyden

hem de Priefteren naar de Vloed Hi'rf^»^?: en

werd hy daar heen geleyd , eerft gewali'en door

twee Kindren in die Plaats geboren , en die

ontrent 1 3 jaren oud zijnde , Hermai (of Wieren^

riffen ) genaamd werden. Defen zijn 't die hem
waffen en verder bedienen , als kinders en on-

nofel. Verders werd hy door de Pri^/erew niet

ten eerften naar d' Orakel-plaats , maar naar de

(tweej Watcr-fonteynen geleyd , die feer na by

malkander zijn. Alhier moet hy eerft het

ter, dat der vergetelheidgenoemd werd, drinken;

op dat hy alfo vergete alles wat hem te voren in

geheugenis lag. Daar na moet van het andre

Water y vangeheugnis » drinken i op dathyont-

houde'tgeen hy in *t neder-kümmen enz. ge-

gehen heeft. Naar dat hy dan de beeltenis des Gods

heeft gefien , dien men voorgeeft van Dadaks

gemaakt te zijn , (die door de Priejleren noid ge-

toond werd als aan die genen die naar Trophonius

fuUen neder-klimmen) naar dat hy (feg ik ) die

geilen heeft, en geérd en aangebeden, klimd hy

neder n^AX de Orakel-plaats y meteen wit hemd

bekleed, en met gordelen daar over omgord,

, , en met fchoenen van dat geweft gefchoeid.

De Orakel-plaats &CC. [de Lefer kan hier des felfs

Befchrijving in-vuUen , uit het gene ik Pag. i5T»

cn 1 56. daar van heb bygebracht : alfo dat hier ook

byfonderlijk ter fake doed: en tot verklaring de-

fer Orakel-plaats^ en andren meer, byfonderlijk van

node is,] ^
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ORAKELEN.
2?f

0 Verders voor die genen die reeds beneden
naar de ^d^ta

( of Orakel- hol) zijn heenge-
trokken, werd niet op ecne ende fel vc wijs , het
gene hen toekomende , is vertoond ,• maar defe
ontfangd hctdoor^tgejichty weder een znderdoor
tgehoor. Ook moeten iy daar na, door het fdve
gat weder te rugge keren, met hunne voeten
voorwacrds uitgeftrekr. Ook fegdroen dat 'er
niemand {mdziHol) isontfield geworden, als
alleenlijk een der Helicbardiers van DewcMus;
die met van 't gene ontrent dit Or^^^'/ behoor-
1 IJ k gepleegd moet werden had gepleegd

; noch
daar heen quam om den Got^ rzzd te vragen-

>
.
Maar op hoop van fchat, van goud en lil ver , uit
uit de ^c/yta weg re dragen. £n feidmen dat dit
Lij k gcenffins door het gcheyligde gat, fofope-
ning

j maarelders door heen, was uitgewor-
pen. Dan hoewel my van dien Menfch noch
andre dingen zijn verteld, verhaal ik maar al-
leenlijk het gedenkwaerdigfte. Die nu weder
van Trophonius is naar boven gekeerd,werd door
de Friefieren terllond waargenomen, en fetrenfc
hem m een geftoelte, dat der geheugnh werd

.
genaamd; enniet verre van dc y4^y/.7 of'tH^y-

„ ^'^crH^^V^isgefteld. Hy aldaar nedergefet
„ Zijnde, werd hem afeevraagd,wac hy al gehoord

en gcfien heeft, 't Welk gehoord zijnde, leve-
ren fyhem in handen van diegenen, die van Gi.
ne Familie, gefelfchap ofMaagfchap zijn : defe
nemen hem dan op , en dragen hem naar dat
Tempeltje van de Fortuin cn goedeGodenAzzr hy
eerft lijn verblijfhield , terwijl hy fN. B. ) noch
door fchrik en verbaaldheid befccis, en noch
van fichleUs, noch andren kennis heeft. Doch

«9 naderhand Jcomt hy tot fijn behoorlijk veribnd
niet

» 5

> *

5>

> y

» >

9 3

> >

9 >
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5 >
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>>

3 »

3 »

9i

XlS Verhandelmg van de

niet min als hy voor defen had , en raakt hy we-

der te lacchen. Ik fchrijve hier met tgeen ik

fN B 1 heb horen verhalen j maar tgeenik

en in andren , en in mijn felfs , geficn en onder-

vonden heb i
wanneer ik daar ookTV./»W

„ om raad vraagde. Verder moeten alle die naar

rr-^)b.«i«xzi)nneerwaerd geklommen, al wat

{yL^v gehoordode/ten hebben, in eenTaaffe-

reelgeiV:hilderd,ofgefchreven, op-offeren, en
|

^XTfe^^^^^^^^^^^^

defe Hiftorie aan te merkenj en voor eerft, de veel-

%MkeOpr-Pachmgen^ waar mede d^Vapen^ch

ZJrnlJten' terwijl aan de Raad-vrager, fijn vlees

raftfidende
'
en me de behoorhjkcA;-^.r;«^.« be-

brokske, van'tgeheel, dathy

we dier betaalde , wierd toegeworpen

2 Hoe lang mén fulke Raadsvragers aldaar kon

opbolden, onder prxtext, van noch geen goede

3^tekenen te hebben: - evndehjk^^^^^^^^

goeageiuKvuu V ontrent ik, aan
moeft vernieuwd werden. V^^^ . _

den Lefer te bedenken geef , hoe fchone occai en

,

r v. C rpn koiten der Raad-vrageren lang
om fuik werk ,

ten
f'^^ j^^^ijih, Prophete» en

gaande te houden, deie iroprju^j r
, ...

konden uitvinden : en alfo
g^^^""|,^^^^^^^^^^^

fmetfen en fmullen ten kofte der onnolele R^-»^^

"'T/n', komen daarom ook in confideratie de
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O R K E L E N. 2S7
1» 3 cn daar uit Voorfeiden , fal noemen tot onder-

fchcid der Vogel-lVichelaars die uit der Voaelen
vlucht, ofgelchrey, ofgefnng , of nedervallinc , of
fitting enz. hunne Voorjeggivg formeerden.

Dele Offer-Wichelaars dan , belchoudeii de Inge^
ixiaiiden^tx Itn Offer-geflachte Dieren , en voorfagen
cn Voorfeiden

, quanlfuis, daar uit, volgens de by hen
gepretendeerde Voor-tekenen , daar in befpeurd
htigoedofquaadfuccesA^v Vragen'.opQy namentlijk'
ten goQdQ a7it'woord te verwachten was; wanneer
het Vrage?t recht tijdig ftond gedaan te werdenjenz.
Hoe lange dit werk kon gaande cn flependê

werden gehouden
, blijkt uit hunne Voorfeggingen

felfs, en 'tdaar door verniewwen der Offerhanden:
om alfo (te gelijk ook door fupplicatie oflinekint^
aan den Goden ) niet alleenlijk beter Voor-teke-
nen , ontrent het raad-vragen en de bclte tijd daar
ontrent j maar ook feifs om een gunlèige anfujoord
cnfuccesop hunne Orakel-vragen y te verkrijgen
Voeg hier by, dat niet de O^^^^r^ (ofiJW-w^I
gers) mi^riy Offr-vjichelaarsy met onwederfpre-
kehjke autoriteit, hier van de definitie gaven,
en de Raad-vragers ontrent hunne uitfpraak , daar-
over, fich moeiten vernoegd en geruft houden j ten
zy fy voor ongodsdienftig; ja goddeloos wilden ge-
houden zijn. °

Ondertufl'chcnwicu ex, (als reeds boven al ge-
feid is) ook allo bcquamc tijd gewonnen, door
dusdanige prxtexten; wanneermcn anders niet al
te wel achter de Vraag , offubftantie der fclve, kon
komen. Het bewijs van dit nu gefeide behoefd
maar uit de Befchrijving van P^w/Vw/^/ gehaald te
werden

:
wijl die dat alleen (buiten andre exem-

pelen die konden werden bygebracht) kiaarlijk ge-
noeg betoond,

Ten
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a88 VerhaTtdeUng van de

Ten 4.. komen in overweging de^/f^r/»^?» en

onthoudingen enz. der Heydenen, ontrent het Raad-

vragen 5 hen opgeleid. Van welken ik fprekende

,

my *t ook de raoeyte waerdig fchijnd , niet alleen

by die occafie iets van hunne , 'wajjchingen en Dopen

te fcggen ; maar ook d' andre foorten vanfuiverin-

gen als in 't voorbygaan aan te roeren: fchoonde

fu.veringen voor 't Orakel-vragen gaande , hier maar

eigentlijk te pas komen.
Dele fuiveringen gcfchieden (of wierden ge-

pleegd , en ofaan fich felfs, of andren, bediend j op

vry verfcheidenewijfeni met verfcheidene ftof-

fen en inftrumenten i
en in vry verfcheidene ge-

vallen. I. Ontrent, ofvoor, het Offereny ofook

aanbidden dier Goden ; (dat evenwel felden, fon-

der Slacht- of ander Offer gefchiede ; als *t om faken

van enig byfonder gewicht was : wijl de Vapen daar

hun grootite voorocel uit trokken ) aan weiken de

gebeden of Offerhanden wierden op-geofFerd.

Dit gefchiede door yder fuperftitieufe uit fim-

ple godsdienftigheid ; of bevel en Ordinantie der

Vapen i
fchoon hy door genige byfondre mildaden

otfchelmftukken; of ook aanraken van doden,

(ofwat verder by d'enen hierom by andren daaroni

wierd onreyn gehouden ) of anders , beimet of

verontreynigd was. Want de dusdanigen wierden,

voor 'er een voorgaande folemnele fuivermg was

voore:eeaan,niet alleenlijk van de Offer-Jlachtingeny

cn andre heylige plechtelij kheden ; maar ook van,

cn buiten de r^/'f/^». en der lel ver heyltge begrtp-

ten of beheyningen ,
geweerd , en t' eneraaal uitge-

lloten. Ia was 'er ook voor de Tempelen een bejchre^

-vene Taaffil, ofBor^gehegt, dat den fodanigen den

ingang der fclver verbood.

AVat aangaat de ccrfte wijfc smfmvereny in 1

toe-



ORAKELEN.
toetreden

,
tot de heylige plechtelijkheden ee-

i bruikt die vinden wy lo wej by de ecrfteChri-
ften-lchrijvers, als by de Heydenen felfs gewaaeJ

n
.

cn bdchreven,' by ^ruohius, namenrJi.k , in fijn7de Boek
, by Laé}a»rius in >t ipften cap. van fi

m

5ae boek, en vele andren meer.
pe twede wijfevan/*r/W^5 namentlijk over

byfondre misdaden enz. die manifell en klaar ofvoor ydereen bekend waren (moorci. doodjiag , enz )
blijkt ons uit ^r^/7;W, en andre oude meer
in de Voorbeelden van vEw^^, Oreftes, Hercules]
enz. ook rouitdcH//or/>-enandre5"f/5>rWx.Li-
^m, Paufanias , Aur. VUhr , ikc, als oude Chrifien*
Jchrijvers i TertuUiams , Armbm , Qiv/.,

Ten derde, fuiverden fig ook of lieten »t aan
fich doen, die fich felfs eenig heymelük quaad ht
wult waren

, van onkuisheid enz , of verluim van
godsdienftige plechtelijkheden, ofdiergelijke fauten of misgrepen meer; als blijkt uit O-y/iw, en^ndvQ ioHiprie-fchrijvers'.Orateuren, als Poéien-
io ook onixQm doodJlaginOorlog, aanraken van do^
ae?ty enz.

^

Ten 4de
, wanneer fy iets van de Gode7i in der fel

ver Tempe en wilden bidden en verjoekén om te verkfLgem ot dat fy^nzog,nd,c\cniggevree/daanfiaande
^«Wloch enahe wendcn:gch,kde Voorbedden
daar van blijken by Juvenaat^ Perfw &:c
Ten vijfde, wanneer ofeer, ly 'tot enicc ge-pretendeerde kejhge Myfleria, van Ceres . van ll

van van Diana , van Mphra, ofnndre dier-
gelijken

i of tot enige heyïige gehroederjchatpcn en/wierden mgevj'^d. Gelijk Io uit TertiSanus/^n Apu-
lejus als andre oude Schrijvers blijkt: en gebeur-

I de het dikmaal, dateene en de felve Perfoon nier
alleen, maar tot meerdere cn verfdieydene

( •

'
Myfterien , fidi het Inwijden. T l
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2^(5 Verhdndeling van dé

C Wanneer fy toe traden tot het Orakel-vragen ,

\nè^cOrakel.Tempelen \an Amphiaraus , van de>-

piter teMne , van de ApUo te Velphts, van Tro^ho^

nitiSi enz. .... rr •

Van meer andre foorten van ivifJmgenoïJutve'

rimen , die 'er meer waren, fo voor dcjong-gehoorne

KinJre», als voor de reeds verfiorveneny of ook

voor fie felfs alleen , ofmede voor andre levenden j

voor5?^^^»enderfelver heyl (als daar waren de

Amburbia, of plechtelijke Proceffien , met feer

olechteliike Otferhanden rondsom de muren der

Steden cedaan) voor de Landen enz. (hoedamgen

ZsiKcnSc AmbarvaUa . die ook, of door publijke

auaoriteid , ofook door private wierden geboden

en volvoerd) die hier wiynig ter faken doen en

wel licht by andre occafie door my fullen verhan-

deld werden , en wijdluftiger verklaard.

Doch lal ik hier, eer ik my weder tot de ddc

foorte ss^nfuivering keer , eerft korteh)k verhande-

len op hoe enwatverfcheidewijfen(tenopficht

van deWe daar toe gebruikt) defelven wierden

DefeV#«^e» gefchieden dan,ofmet S«/^;..r en

een brandelde Toorts{mct ene ofwel
beyden der fel-

ver te famen ) of met merook , of met Water: of

ook wel met een 7oorts , en met Sulpher , en Water

te gelijk. Op hoedanig een wijs de Poet Ciaud^a.^

onfdieplechtelijkheidbefchrijfd, in^dele navol-

gende Verfen :

LuJiralevjfiriteFacem, cui turnen odorem y

Sulphure aeruleo nigro^ue bituminefumat >

Circum membra rotat doBusfurganda Sacerdos ,

Rore fto fpargens& dirafugantfbus herbu,

NumiJterrificum^ue JovmTrmamque
prcca^usy
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Tranf caput averfus manibus jaculatür in 'Auflrum
,

Secum rapturas cantatapiacula ttedas.

Opfodanig een vj'ijfe , ncemd, met behoorrijkeplechte^
Tijkheden , een Priefter , die 'welgeleerdis ontrent hetfui^
'veren en ivjfden , een Suiver-FakkelofToorts , terivijlde
jehe met de reuk van Sulphur enfwart Pek , een blaau-we
vlam opgeeft ; <we7id en fv;ayddie rondsom de leden ; de
Jehe te gelijk metkruiden^ 'die't geenverjchrikkelüken
quaad js verdrijven , en gedoopt zijn in heylig Water y
befproejende : en -werpt daar op , onder , ofnaar , V aan-
roepen der Schrik-Godinnen , en defchrik-barende Jupi^
ter, en de drievoudige Hecate , finder achter-waardom tê
pen y metjijne handen achter over , naar het zuiden^ de
Toorts {ofFakkel'. ) ter-wijldie ook tegelijk medevoerddié
fiojfen die tot dusdanigefuiveriftggeheyligdzijn,

\ Schijnd my de moeyte waerdig dcfe plaats
van Claudianus , in 't voorbygaan wat te verklaren^
voor die genen, die van minder onderfoek en kun-
de, ontrent dusdanige faken, zijn : naardien ik
iegelijk, ook aan defe ftofFe, alfo meerder licht
geve.

*t Geen hier eerft in overweging komt is di
Toorts , en daar by 't Sulpher , en S'wart Pek , o£Aft
phaltusi uit welken niet alleenlijk, dele Toortfen
wierden gemaakt ; maar die ook

( wanneer men
met de room, van Pijn appel ofeenig ander hout
gemaakt , Juiverde die gene die gelui verd moeft
werden ) door der Telvcr vlam wierden heen ge-
worpen j terwijl de daar toe gehaalde , ofgehuur-
de , Suiveraar ofIVyer , met de Toorts den gene, die
te fui veren was, rondom 't lichaam liep ; en de
rook van Sulpher, oïWterook-damp (want ook de
Wierook wierd hier toe gebruikt ) om 't hoofd en
lichaam fwayde. en gefchiede dit van fonabv,

Xi aan
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a<)^ VerhandeUng van de

dat het hoofd daar van geraakt wierdi tcnminften i

met de rook. ,

Somtijds waft maar alleen met de i;/^»? en rook

vm\heyligLauren-o(^ndeT hout ofW, (tenfy

hier evenwei de Sulpher bygevoegd wierdj fomtij ds

met "jjater alleen [waar van gevolglijk breder] iom-

tixdsmtfujierook» cnvuur^ fomtijds met alle tege-

lijk: fomtijds noch met meerder ftofFen enom-

ftandigheden ; als met het rondsom dragen van een

hondsjonge» gïkleen varken , enz.

Hier by hadden fy dan takken van L^wr/Vr , van

Verbena, {oïTfer-kruit) vmSabina {oiSeven-boom)

van Thüm , Ol^f-, Arbutm , Spna alba , enz. die in t

wzm.ion'^tr.oimet inwerpen (^Z B.) vanfout.oï^n-

ders geheyligd, gedoopt, tot J^ywater-quaffen dien-

den: en met welken fy't hoofd wel voornament-

liik , en 't hoofd hair; maar ook te gelijk d andre le-

den befprengden.Wclke krujden ot takken^en zndrQ

inftrumenten van fuiverivg (geüachte en geofferde

Dieren) dei (eherafchcnoverblijfjelen, dan na

het volbrengen defer plechtelijkheden, door den

Suiveraer, of Suiveraerfler ( dat ikfe met een nieuw

gemaakt duitfch woord fo noeme ; want, als ter-

Sond fal getoond werden , wierd hier ontrent lo

wel Vrouwvolk als Manvolk gebruikt) wierden,

naar daar toegedane g^^e^/^» en andre plechtelijk-

heden, achter over 't hoofd.heen geworpen (onder

cnigfins om te fien , ofte kijken waar heen die ver-

voeren : alfo'er dit byfonder noodfakelijktoe
was.

Men wierp dan, de gebrande, of anders gehan-

delde toé'r/?^ ( die vervloekt zijnde de vloek en

rampen, die anderfins gedreygd of toekomende

waren, dus met fich wegdroegen) of in /.ee
,
of in

enige Rivier, of ook wel op ftraat ( voornamcnt-

lijk op dé twee- of drie-fprongcn der wegen
)
en

ii:..
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ORAKELEN. ^c,^

kond het tot byfonder hinder ftrckken , onvoor-
fiensopfulke, reeds weggeworpene/iiwr-/?^^»,
en nu gewordene vervloekingen, te hebben getre-
den.

^

Hier by qüam daneenheymeIijk^^Wd7wwé'/van
quanfluis heylige belweringen , ofwoorden, waar
door het tegenwoordige, oftoekomendcj ofge-
vreesde qiiaada wierd afgeweerd cn elders heen ge-
wend j door fo heylige gebeden aan den Goden
daarom gedaan.

'tGeen ik van het inwerpen van fout in 'tWy-
water ( om 't felve allo te heyligen ) geleid hebbe

,

had meeft plaats in dcWywaters-vaten,en dat Wy-
water, waar mede ly of Mcnfchen , ofTempelen,
ofandre faken meer, die te wyen waren, befpreng-
den. Gelijk ook de oudeChriltenen onder hunWywater ook fo 't fout vermengden ,• en daar me-
de , en in 't heyligen der Nonnen , den felven 't hair
begoten, en in't nvijden , en heruo'ijden der Kerken y
de wanden enz. daar mede befprengden, en alle
andre heyligefiiveringen of vjijdingen te werk {\:d'
den,

Ookwiert'er ( om weder tot deHeydenen te
keren) dit onderfchcid by hen inde n'ijding of
fuivering , voor 't Offeren . aan de Goden , ee-
bruikt:

^
Dat wanneer fy ftondenomde Hcmel-Goden

te Offeren ( 't zy dat fy fich te voren byfonderJijk
ontreynigd hadden , 't fy dat fulks niet gcfchied
was) fy met het Dopen , of'wajjihen van betgehele lig-

fWwfichreynigden: Daar fy in tegendeel fulks
maar met ^e^rf»^/»^ deden, wanneer fy toetraden
om aan d' onderaerdfchc Goden hunne Offerhan-
den te doen. Alhoewel die geenfins een vafte regel
^as. Gelijk ook ontrent de I»ai;V4>Wf« (fpecialijk

T 3 die
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(die v^nlfis) naar de gewoonlijke ujajfching in de

B^</-/o^e 5 de aankomelingen {initiandi) weder

door heylige be(l>roejing gewaflchen wierden.

ïot defe plechteli)ke fuiveringen gebruikten

pien of fich felfs alleen(dat isbediende men die aan

Tich felfs) ofgebruikten men 'er anderen toe. De-

{^n^zrcn oïManvolk oiVrouvjvolk : welke laat-

ften ,
voornamentlijk in Griekenland , daar toe

wierdeu geroepen : en die beyde , ( fo Man- als

VrouiU'Volk) dat geenflins om niet bedienden , als

mi Juvenaals fesdeSchimp-fchriftj, dat gevolglijk

voor een gedeelte fal verhandeld en verklaard

werden ,
blijkt.

Defe hadden hunne byfondre wijfen en manier-

ren ofplechteiijkhedenvanywiwmg, en die (dik-

maal ontrent ene en defelvefaakj doch meren-

deel naar 'tonderfcheid der fake, van misdaad of

verfuym of anders) byfpnderlijk verfchilden; fo

ten opfichte der ftoffe , van Scilla [ofZee-ajuyn) Ver-

bena 5 laurus , Honden ,
Katteti^iyarkens , enz. ) als der

plechtelijkheden daar ontrent te volvoeren : naar

dat elk , om quanffuis wijfer en geleerder in die

konft te zijn, iets fonderlijks <juam te verfieren.

Want fomtijds gebruykten fy ene en de felve fa-

ken 'm*tfuiveren of iv'ijden \2in Menfchen, Huyfen,

enz. fomtijds geheel andren , en die met malkan-

dren geen gemeenfchap hadden. Even als in 't con-

facreren of heyligen écx Beelden ^ Altaren» Tempelen,

enz. van defe of gene God, dikmaal gans andre

foorten van Ceremoniën ^ Offerhanden , enz. wierden

gebruikt. Gelijk ik fulks getoond heb in mijn klecn

ïradaatje de Confecrationibus Ethnicis.

Want gelijk fy in de heylige Invjjjaingen van Mi^

thta met water gedoopt wierden [a\sTerfulhanu4

»

adverjus hereticos feid : Tmguip &# [DiaholusJ

quos-:

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



ORAKELEN. 29T

quosdam utique credentes^ fide/esJibi : expiafionem do»

lièlorum de lavacro repromittit ^ ó'fic adhucmüat Mi-
thra^

En doopt de Duivel ^er felfs enigen , namentl'ijk dis

in hem hu7t geloof en betrowvoenfeilen. Ook beloofdhy
quijtfchelding van fonden door dat Badt : en Wijdhyjè
noch te defer tijd dusdaniger vj'ijfe aan Mythra. £n ia
fijn Boek van den Doop , op defe wijfe : Verder luij-

den fy overalVlekken ^
Huijen^ Tmpels 3 ja ook gehele

Steden door ^t rondom befproejen met mater* Waarlijk in

de ApoIliTiare en Pelufifche Spelen 'werdenfygedoopt : en
geven voor datfyfulks doen tot Weder-geboort -fien ^uïjd-

fcheldingvan hunne meynedighedcn enz.^ gebruikten
fy ook dusdanige plechtelijkheid in de inwijdin-
gen tot de verborgene heyligdommen van dc Eleufini-

fche Ceres , van Bacchus , van Ifs , en van andren Go-
den en Godinnen meer.

In tegendeel gebruikten fy ( als uit het reeds
voorgefeide genoegfaam blijkt ) of Sulphur en een
Toorts , en daar noch 't Wywater by j offomtijds
weder geheel andre vry verfcheydene ftoften,reeds

gemeld: fchoon*er ordinairlijk evenwel het water

( doch ook op verfcheydene wijfen } was byge-
voegd.

De Suiver-Papen of Papinnen, en diergelijke
foort van Volkje , daar ontrent gebruikt , waren
Lieden

(
uitgenomen de Augures en Haru^ices pU"

blici) uit den gemenen hoop : en gecnflins Lieden
uit publijke audoriteitgcfteld.Naardcmaal de pu-
blij kc auótoriteid der Magiltraten, ofOpper-rege-
ring van Grieken ofRomeynen , fich daar niet met
bemoeyde ; ten fy onder fuik praetext iets wierd
indireóle ondernomen , *t geen aan de Republijk
ofOpper-Vorft , fcheen fchadelijk tefullenzijn

;

of ten minften door de felven voor fodanig wierd
gehouden. J 4 Dus
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Dus verwijt de fcer vermaarde OrateurD^wo*

ihenes , aan jEfchines , fijne allcrhevichfte en Herk-

fte partye in Athene , dat fijne (w^fchinis) Moeder
fo een befiveerfter en fuiverjler te Athene was ge-

weeft (hoedanige Vrouwen , gcHjk by ons dikmaal

de Kopfiers en diergelijke l'oort , de befte naam niet

hadden) en hy JEfchtnes

»

terwijl fijne Moeder daar

mede befich was (namentlijk ontrent de voorgaan-

de fuivertfigen voor de Atheenfche Myfteria ) onder-

tuflchcn de plechtelijke Befweringen, en andre daar

toe behorende woorden ( wijl de Moeder mif*

fchien felfs lefen noch fchrijven kon) voorlas.

Te Rome was het meeft, of ordinairlijk ikf^ïwWi",

gelijk daarom ook Claudiafius geen Vroww, maar
Mansperfoon noemd , en fulks ook buiten Juvenalis >

uit Afconius Fedianus enz. niet duifterlijk blijkt. Al-

hoewel de oude Wijven ? als uit OvUiusy en meer
andren, blijkt, mede (vry dikmaalj tot die felve

fuperftitie gebruikt wierden.

Anderfins waren tot de publijke fuiveringen en

der felver plechtelijkheden lotheyl des Roomfchen

Volks enz. ingefteld en gepleegd , dtpublijke Friejle-

ren-y Fontifices en XK Mannen, gefteld tot het bedie-

nen der heylige plechtelijkheden, enz. met publij-

ke autoriteit 5 van den Raad, geordineerd en ge-

machtigd; en de Leden dier heylige Co//?g/<?» van

d'aller-voornaamftenenachtbaarften j fo tenop-

fichtc van Ampten als afkomftjder Roomfche Re-
publij k: om Ib alles te beter onder macht en be-

dwang der Opper-voogdy te houden. £n om defe

oorfaak was het , dat , naar 't getuignis van Cicero, de

'Roomfche Raad» terwijl 't gebied in fijn volle kracht

was , een Raads-bejluit maakte , dat fes Sonen van de

aller-voornaamfte geflachtcn en Lieden der Stadt

Rome» (eenej aan yder derfes Etrurifche Volken , om
die

m
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die Harujficha of Offer-'wkheUryen aldaar te Ieren
befteld wierden : fchoon 'er een ander oogwit
Wierd voorgewend; opdat, namentlijk, die wc
tenlchap en konft niet in kleenachting quam te ee-
raken

, indien fy door Lieden van kleene conditie
en middelen , tot winft en voordeel voor den
Wichelaar wierd misbruikt. Hoedaniger wiife hetmet de l^ani Harufices ( ofOffer.wichehL die
langs de Dorp en en 't Land liepen) ging : als bene-den breder lal getoond werden:

'tGeen buiten Toorts en Su//>^er meeft in eebruikwas
,
ontrent het>a.m'« en nv^Je» (fo ten opfichte

yanbegangene misdaden, of wroeging van con-
Icientie, afwering van (doordromen ofanderfins)
gevreefd toekomend quaad, ofinwijding tot quan,
fuisheyhgeverborgenthedenenz.was het water,ofuit Émeren, of uit de Zee, fonder byfondTr on-derfcheid, daar ontrent te maken ; ofwel ook ex
preflelijk uit fekere daar toe fdoo^ deP^^ofatdre gepretendeerde Suiveraers) aangewe/ëne RU
vieren, ofFonteynen.

^

Met hoedanig een mur (tot defe /uiverh.)
fomtijds heel u,t ^.r.egehaald, de Tempd van2
licht ook andrc Tempelen moeften [doch meeft
Ij^d- Ik die van i/>.,of diergelijkentbefproey^^^^^^

Van de Fonteyn van Mercuritu te Rome , bv de Co
peenfche-Poort, fprcekt Ovidm(inFaJiJmtt een
leer aerdige fchcriïing , als hy feid : ^

^

BJl aqua Mercuriiportoe vicina Capena
Si iibet expertis credere Numen habct,

Huc venitincinaus tunicas Mercator : urna
Purmfuffitaquamferat, hauritaquam.
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Uda ft hinc laurus , lauro^arguntur ah uda

Omnia qua Dominosfunt habitura novos»

Spargit& ipfefuos lauro rorante capiUos \

Etperagit folitafallere vocepreces.

Ahlueprateriti perjuria temporis inquit :

ylh/uepreteritaperfida verba die

Sive ego iefeci teflem falfove citavi

HonaudituriNuminaMagnaJovtS',

Sive Deuntprudens alium Divamve fefelli j

Abfukrint celeres improba dièia Noti.

E( pateant veniente die perjuria nobis j

Hec curent Superi,fiqua hcutus ero.

Va modo lucra mihi ,
dafaaogaudia lucro

:

Etface ut Emptori verba dedifejiévet,

Talia Mercuriuspofcentem ridet ab alto j

Se memor Ort)giasfurripuijfe boves.

Dicht aan de Capeenfche-foort is het ^^^ter

'van Mercurius (ofaan Mercurius toegeheyhgd ;

dTz, indien gyd'ondemndmg wil£geloof ge-

ven, met Goddeli)ke kracht begaatd IS

'

' , Hier heen komd de los geklede (en lloofach-

tWV) Koopman , en fchept 'er (lelfs reyn en fin-

'
'

ver) met e^en be;ierookten Emmer ,
watei uit,

- %Te"Ktf dit waterl maakt hy een

„ La^e tak natS en met die natte Laure.^^^^

werd door hem alles , wat een nieuw befitter ot

'
' eveenaar , verwacht ,

befproeyd.
'
' ^Bv befproeyd ook felfs met die daaugevendc

, , Laurier fijne e'ygene hoofd-hairen . en fpreck t

>er een gebed op uit, met fodanig een ftemen

„ geluid, als die, waar mede hy gewoon isan-

dren te bedriegen. :4:„,,nnr
'

„ \Vafl* af feid hy , de meynedigheid in voor-
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, ledene tijd begaan^ waïT afde leugen en ontrou

,
, van de voorledene dag.

5, 'cZydatiku tot getuige heb aangeroepen;
, j ofdat ik de krachtige GoddeHjke wreking van
, , Jupiter, die (ik dacht , dat) het niet fou horen ,
j , vallchelijk heb bygebrachr,

, Of, indien ik iemand anders , der Goden of
,j Godinnen

, met voordacht bedrogen heb j laat

, 5 doch de fnêlle zuide winden , die goddelofe
, , woorden wegvoeren , en doen verftuiven.

j, En laat 'er, op de toekomende dag , weder
, , occafie van valfchen eed en meynedigheid ge-
, j boren werden : en wel fodaniger wijfe , dat de
, , Goden 't fich niet aantrekken , indien ik - er eni-
3 y nig^ gepleegd Tal hebben,

, , En geefmaar winlt en profijt , cn *t vroylijk
3 , genot van die winft ; en maak dat ik met liegen,

, , en den Koper te bedriegen, mijn voordeel doe.
, , Met den genen , die dusdanige dingen bid ca

, 5 verfoekt , lacht Mercurim uit den hogen Hemel;
> , als die noch gedachtis is , hoe hy felfs de Ortygi.

3 3 P/^» geftolen heeft,

Byfonder wel komen dusdanige fuiverhtgef^ en
gebeden owQïttï) , met die gebeden dic aan Laverna,
de Godinne (cn Patronefle) der Dieven, by de Romey^
neny wierden gedaan naar 't loopje \anHoratm:
{ in de i<J Briefvan fijn eerfte Brief-boek.)

- - - Pu/chraLavernal
Da mihifallere , dajujlumfan^umque videri

:

Noficnjpcccafis <^fraudibus objke nubem.
Ofchone Lavernageefmy occajie van te bedriegen

;

Maak dat ik evenuelrechtvaerdig en heylig fchijn'.
Bedekt rn'^nefonden met de nacht , en mijn bedrog met

een do?ikere Wolk.

Waar uit men ondertufTchen fict , hoe de Hey-
dcn^
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<ienfche fuperftitien, en vuile parten (noch als

onder pretext van Godsdienftelijkheid , en behulp

der Goden felfs bedreven)door de Heydenen felts

wierden belacht en befchimpt.

Gelijk nu ditwater vanikfifrfmwtoteenquan-

fuis heiligey^/wr/wg gebruikt wierd , fo wierd ook

by AcTraezeniers het water uit de Hi^pocrene (want

defen pretendeerden ook een Fonteyn van die fel-

ve naam, en de felve kracht te hebben )
gebruikt»

En alfo ook by de Ele'érs de Fonteyn Piera, , die tuf-

fchen Olympia en Elis door liep ; en alwaar die ge-

nen, die de heylige plechtelijkheden fou bedienen,

fich eerft door een Varken [dat fuivere dier
! ] en

'fiuater defer Fonteyn, moeften fuiveren en 'wijden.

Van het water heel van Meroe^ en elders, verre van

daan, gehaald, fal licht noch verder beneden (by

andre occafie) werden gefproken.

Wanneer fy gingen naar de r^w/^^/^;» om aan de

Goden te Offeren , en de felven om toekomende

heyl enz. te bidden , njuiefehen
fy ofhct gehele hchaant

(als uit Plaum y Lucianus en andren blijkt ) of

(chen hunne handen, in nivieren ,
Fonteynen of Water-^

hakken : [hoedanigen men hedensdaags voor in, of

^.zndtTurkfche Moskeen yOiTempeleniitt. : wijl die

ordinairlijk fich 'waffchen eer fy in de Moskee txe-

den om te bidden.] Oihefproeyden hun hoofdtn harr,

ofookmdreleden,mttgeheyngdWater:oi^^^^

fy met een daar toegeheyligdegufeh Olyf- ofandre

rak (ofook een Launvre-tack halfgebrandvm tAu-

taar genomen , en in 't TVywater nat gemaakt en^^-

^.ö/)befproeyd. Datordinaerh)k; gelijk het ge-

tal van drie voornamen tlijk ontrent hunne plech-

teliikheden van byfondre heyiigheid en ach mg

was) tot driemalen toe gefchiede: alsovervloe-

diglijk uit de oude Schrijvers fo Poeten,als andi^n,

blijkt.
' - -
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Tot fodanig een waflching en befproejing fton-
den , de (Perirravferia of

) Wywaters-vaten niet bin-

nen-i maer huiten de Tempelen., en op fodanige diftan-
tie van de felven, als de toegang voor den onfuive-
ren ( door openbare grove Tonden en fchelmftulc-
ken, ) wierd afgefneden,- alwaar die, die anders
niet publijkelijk misdadig waren , fich felven moe-
fien reynigen , eer fy verder tot de Tempel , de ge-
beden , offerhanden enz. toetraden.
Ook waren'cr (als reeds boven is gemeld) offte-

neofhoute(ofandrefoortvan) Borden^ oiTaaffè-
rdett-, voor de Deuren en beheynino^en der Tempelen ge-
field : in welken verboden wierd , aan die nietfut--
'verivareny binnen de Z'^'//^^^/^» [deWywaters-
vaten] te komen : die daarom aan den ingang der
hcyUgebebeyningengeiïeló waren.
Doch ftonden dusdanige Wywater-vaten niet al-

leenlijk op reedsgemelde plaatfen , voor de Tempé-
len : maar waren fy ook gefteld aan de ingangen
dier Markt- publijke Tlaatfen, daar de ordinare
Volks-vergaderingen (in Griekenland, te Home, cn
elders) wierden gehouden , totheylderRepublij-
ke j of 't maken der Volks-befluiten , daar toe die-
nende.
Voor welken altijd gingen,op de daar toegeftelde

tijden en dagen, de daar toe geordineerde Slacht-
offeringen en gebeden aan dcfe oïgcntGod, die
als Pr^/(?x oiOpfiender van dusdanige vergadering
geëerd en aangeroepen wierd, enz. Gelijk als voor
de beraadllagingen in de Roomfche en andre Ra-
den: 't zy dat fy in enige (defes ofgen es) GodsTem-
pel; 'tzy dat fy in enige andre, daar toe geordi-
neerde plaats ( in het Capirool , ofelders ) te faam
vergaderden. Op dat alfo , alles wat 'er beflotea
wierd, met goedwillige toefteraming derGcx^en

fcheen
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fcheen te gefchieden : en uit dien hoofde de be-

(luiten daar gemaakt alfo te meerder kracht en ria-^

druk by *t gemeen hadderi.

Die genen nu, die buiten óit^Qpublijke Vergader*

tlaatfen (ten tijde fodaniger vergaderingen enz.

)

vierden geweerd , waren , te Athene , niet alleen-

lijk die aan enige byfondre misdaad (van doodflag^

oftegen natuurlijke fchandlijkheid , of enige an-

dre verwatenheid) fchuldig waren : maar ook,diQ

den Oorlog ontvloden , en alfo van bekende bloo-

heid waren overtuigd^ ofdie hun gelit.iii de Krijgi

hadden verlaten en2.

En gelijk deKö/?m, oïTempeUbefirgers » by de

7empelen ftonden , om dcfen te W^den en andren in

tegendeel te 'weren: fo ftonden aan die iVf^r^r- of

Vergader-flaatfen weder andren , daar toe geordi-

neerd : en wierden de dufdanigen, niet alleen hier

van, maar ook van noch andre toegangen en voor-

delen ontroofd. Doch fal ik wel hcht hier van

noch elders breder fpreken.

Een andre wijs vanjutvering was 'er noch doof

*tvuur: waar over heen fy [Heydenen] fprongen

ofdoorgingen.

Dit deden dc Grieken enRomeynen, ontrent op

fodanige wijfe , als , voor de Bahyloonfchegevanke-^

nis, de afgodifche hadden gedaan : en wel

voornamentlijk de Boeren in 't vieren hunner P^-

ïilia [ofFeeften van Tales de Godinnen der Herde-

ren enz. ] op welke Feeften fy een groot vuur , van

hoyyftroy ofpoppeten ontftekende, daar over heen

fprongen, ofdoor 'tfelve fprongen en hepen j en

fich alfo gejuiverd en gereynigd waanden.

Defe fotte fuperltitie had ook plaats by vele

C^T/y?e«e« van vroegere eeuwen : gelijk 'er onder

hen ook vele andre heydenfche fuperftitien en mis-
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bruiken feer lang plaats hielden. Wijlfy,, ofop
St. Jam aVond { als Balfamo aantekend over *t Cotp-

cilium Trullamm , in welks <55fte Canon fuik een
misbruik fcherpelijk verboden werd ) of ook op
nieuwe maanden , of andre tijden , voor hunne
huifen ofwinkels fulke vuuren ftookten , en daar
over heen fprongen j en niet alleenlijk fulks om
fich tefuiveren deden : maar ook, om daar uit goe-
de ofquade 'vooruoikkingen te nemen , en voor(j>eUin-

gen te maken over 't geen hen noch toekomende
was.

DussQïh^dXdTlseodoretus (\nj4porii) dat hy ge-
fien hadde , dat , op fckcre tijd van 't jaar , in eni-
ge Steden grote vuuren waren ontftcken ; cn dat
over de felven heen fprongen niet alleenli;k de
kindren en volwaiïe Mannen : maar dat ook de
Moeders , met hare kiene kindren op den arm

,

daar door heen liepen : even als of fy de kindren ,
daar mede reynigden , en groot quaat van den felven
quamen afte ivenden.
Noch was 'er een andre foort vanfuivering door *t

vuur 5 met over *t felve heen te wandelen ( of ook
wel heet en gloejend yfer in de handen te nemen

)

wanneer iemand van mifdaad befchuldigd, fich op
fodanig een wi)s wilde onfchuldig verklaren. Dit
fietmen by Sophocles ( in fijne Tragedie de Antigont
genaamd) en andren meer.
En was dit quanifuis fodanig een Mirakel als

onder de Hcrpini (Italiaanfclie Volkeren niet verre
van "Rome) die door fulke kunsjcs 'r domme graauw
onder fuperllitie hielden , wicrd gepretendeerd
plaats te hebben. Wijl die over *t vuur heen lie-

pen met hunne blote voeten, fonder daar van ge-
quetft te werden.

Doch MarcusVano ( van wicn de Ouden oetui-

gen.
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gen, dat 'er niemand onder de Latijnen 3 ja felfs on-

der de Gr/V/tf»oid geleerder was) leid, by occaüe

der befchrijving van fekere Sa/f of fmeerjfely dat

fN. B.) fulks (onder de Herpinen) niet fonder voor-

gaande heymelijke konji en befirging toeging :
wijl fy

defolen hunner voeten-^ eer fy over't vuur heen hepen y

weldegelijk met feker daar toegemaakt Medicament oï

falfbefireken. Gelijk fulke kunsjes by de Guichelaars,

"die hunne handen met gefmolten loot waflchen,

ofheet en gloejend yfcr , of kolen , en diergelijk

tuig brandendende , in de mond nemen > ofandre

Hofdaar in weten te ontfteken , enz. noch hedens-

daaesgepraaifeerdwerd. , ,

Dit kunsje (ofgepretendeerd Mirakel, ) had ook

aldaar maar plaats onder fekere weinige familien.

Doch wierden evenwel defe Boeven by t ge-

meen fo geacht, ofgevreefd; dat hen felfs door den

Raad, in vroegere tijden, vryheid van alle laften

cndienften vergund was.

Doch moet ons dit fo vreemd met voorkomen

,

om dat diergelijke exempelen ons ook voorko.

men , in de Kajfe-boeven, en de langs Land en Dor-

pen lopende afOffer-^ichelaars, Orakellot^

L^y, en meer andre fulke ruichte; en aan tge-

meneVolk de fuperftitie en oefFening der felve vry

pelatenwierd Oafomtijdsgepatrocmeerd) folang

fis
Tn^ttegensdeReVblijk^ of al te opentlijk

*.n rlirefteteeens de goede feden llreed.

GeSn daarom ook Het. dat de Sterre-^kn^

fofrJfe«uithetgefternte
enz ) fo menigmaal

ukRomf, fchoon fonder vrucht, zijn u.tgeleui

;

de B.«W« (ofquanffuis hcylige
yerborgcmhe-

denvanB<,«te, waarli k de School van al egru-

weldaden ; en deTempelen van

welken mede , onder prstcxt van Godsdicult gro^



ORAKELEN. 3o§
te gmteryen en onguurheden gepleegd wierden )door pubhjke auaoriteit zijn uitgeroeytren alsniemand UI

c de Wei k-lieden, ofgemenen hoop (door
fuperftitieufe vrees) fulks ecrlt ofwel geheelliik
dorft aanvangen

, de BurgermeefterEw/wPWw
voor aantrok

, een Biji in de hand nam, en den eer-
Iten houw gaf.

Dat velen der eerfte Chrifienen. aan dcfe , cameerder andrc iotte Heydenlche fuperllitien , ea
daaruit volgende uitfporigheden , van dusdanige
natuur, valt waren

, tonen ons de oude Conciliën
t Ancyrani^rn, t' £//^m>^»<,w, enz. dc oude Schril-
versj Chryfofihomus nam. en andren meer.
Want dit Zien wy (om geen meer andre Voor-

beelden op te halen) dat, in de iglleCanon van
tConcütum Ancyranum y aan dc Chriftenen verbo-
den wi;rd , niet alleenlijkfich met Heydenfche JVaarfeg'^
gen te moeyen ^ en den felyen raad te vragen ^ die in
hunne huil'en te leyden , om aldaar uit hen toeko-
mende dmgen te onderfoekeui maar ook niet, om,
ofhun felfs, ofhunne Huifen, ofandre faken, door
<ien lelven ( offuik flag van Volk) te doenfuiveren
en 'wyen^

^
Dat dit een overbli j ffel van 't Heydendom was

mdieChnftencn, die uit het Heydendom totdc
Chriftehjke Godsdienll waren overgekomen
blijkt genoeg uit TertuUianus : als die getuigd (bui-
ten meer andren) dat de Heydcnen niet alleenlijk
Menfihen , Huifen , Vlekken , Dorpen en Steden ; maar
ook 't geen door hen nieuivltjks gekaft was enz. met
fuik gepretendeerd ÏVywater nvijden en fuiverden.
Welke foort van Chriftencii (want die uit het Jo-
dendom waren overgekomen , acht ikgeenffins,
dat hier dusdaniger wijfe aanvaft waren ) fo ge-
volglijk de awóteurenzijn geworden, van meert al-
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Ie die foorten van fuiveringen en wijdingen , die men

SndeBoon^fche en andre K^r^f» ( doch principali)k

ae Romfchen Kerk ) ontrent Menfchen, Kerken» Khk-

éf^enz. heeft ingevoerd.

Noch velerleye foorten van tjjijdmgen enjufve"

gingen der Heydenen waren hier op te halen,als die

dcï kiene Ktndren; op dat fy mochten vry van ^rto-^

vering enz. blijven (reeds , buiten noch andre foor-^

ten, hier boven bygebracht: ) fo ook die gefchieden .

om t effeótt van een ^uade droom te voorkomen ; ;

o£om fffOokyCnNacht-geeJien te \eïdn]\'Qr\', ofom i

ander gevrecfd quaad af te wenden en te voorko- •

men ; of om vele andre oorfaken meer :
die dan f

noch dikmaal op feer verfcheydene wi)fen ( fom- •

tiids ook op feer gruwelijke , namenthjk ,
met het

jlachten van volwa(rchen,ofonvolwallchene Mcn-

fchen) te werk wierden gefteld: maar dcfe uitwey- -

ding is reeds fo verre uitgedegen 3 dat fy licht , aan
\

velen, veel te groot en breed fal fchijnen. 1

Waarom ik dan (om wederom wat nader ter fa-

ke te komen) tot de Orakel-plaatfen keer , en dey«/. 3

veringen > oï'wijdingen voor 't Orakel-vragen gaande.

Defer<^/>f'/^»wierdenfpecialijk{naarF^/?«r ge- 1

tuignis) Deluhra g^notmd , om ^^^l^'f^^^'
vaten voor de felven tot fuivering gefteldjals teP^/-

phis 5 te Dodone , en op andre plaatfen meer. By an-

dre Orakel'Tem^len waren Fonteynen daar toe geor-

neerden eeheyhgd.

Doch by andren waren weder Fontejmen > die

door geen waffingen van Menfchelijke Lichamen,

mochten verontreynigd werden ( ten minften on-

trent fekere fpatie, of geftelde paal van h e> ig-

heidderfelver: ) als, by voorbeeld, in d^Fo^ae^n

der God Clitumnus, die aan de felve , en der onder

de hand in grootte toenemende Rivier, zijn ur*-

Jkel-lef;^£eJh3Ld,
^
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Paufanias, in fijn Befchrijving van het Atcifchc
L^and

,
verhaald onder andren dit volgende • Bjeie

Oropiérs is eeftFonteyn, dicht aan deTernpelvajtAm^
phtaraus: aan -welke Fonteyn fy noch Slacht-offers ge^
^en y noch fich in de fehe baden , noch het ivater tirtfui^
'vertng der handen (enz.) gebruiken. Alleenlijk iverpt die
gene

, dte
, door Raad en vermaan van't Orakel, van

jiekte ofquaalgenefen is , eniggetnuntgouden fiher in de
fonteyn Want door defe {ofde opening en oor̂ ronk der
Jelve )jeggenfydatAmphiaraui, nu aleenGod gevjor^
den zijnde, is ter nedergedaald.
Doch evenwel mocll »er noodfakelijk voor *c

Raadvragen aan Amphiaraus
(
gelijk de felve PauCa^

mos kon naar dele voorgaande woorden gctuiod)
€eny«;'i;^rw^ of-tyi^Vw^ voor-afgaan ; dicgcfchicde
terwijl 'er voor hen aan dien God geofferd wierd

Hier naar
, en naar 't verder Oferen ook aan alled andren (Hercules, Jupiter, Apollo, en noch een ee-hele menichte , van andre Goden , voor wien dien

^Win4onderfchcvdenc delen verdeeld,enaan
yderderfelven, en allen gefamendijk

, geheyligd
en toe-geeygend was) wierd'er aan Amphiaraus eenRam gellachc ; op welks huid de Raad-vragers (ge-
ii jk over al de gewoonte was in Tempelen of OrakeU
plaatjeny in welken i^oov dromen Orakel-antiooor^

gegeven wicrden) fir. .in-cn tot llapen legccn :om alfo de nachts cu dro.
.

,
hten^ofgeluidenAoor

welken quanlfuis, aldaar d^Goddelüke Antwoorden
wierden gegeven aan den llapendcn

, te verwach-
tenen waar te nemen,
By occafie van defe Ram aan Amphmraus geflaetkan Ik met wel laten te voegen, 't geen ik pag.zSden iSy hebovergellagen, aangaande deLx;..e„

hednegtifkegreepjes, ^tx Offer-wichelaars en der fel-
ver Dienaren en mede-hulpers^ dcpopai^vi^immi&c )

V 2
^ 4ic
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die de Ofer-dieren (lachten, keelden en openden : doch

dat evenwel aldaar, mijns achtens, byionderlijlc

had te pas gekomen.
. v

Want naar dien 'er tc voren met alleenlijk aan

Trophonm en des lelfs Sonen , aan y^poHo , zzn Satur^

%uss aan Jupïter , aan Juno , en aan Ceres moeit geof-

ferd werden ; en 't elkemaal een Offer-'wichelaar

daar by quam, om degoedeofquadeir^or-z^W

uit de Ingewanden laaar te nemen en te verklaren,

cn dat defc voorgiindc Ofer-flachtingen van geen

gewicht of krachtwaren, hoe blijde Tekenen iy

ook quamen te vertonen ; ten xy ly door de goede

Voortekenen , in dele op 't laatft geüachte Ram

wierden beveiligd ; en men niet tot het Orakel-hol

ncder-klam voor 'er gelukkige Voortekenen wa-

ren : konden 'er al vry kunltige handgrepen, door

dat volkje op fulke boevery cn bedrog geilcpcn,ge-

bruikt werden; wanneer ly in't openen der Dieren

met bebloede handen (ofook wel doeken daar by,

om quanffuis , alib d' ingewanden te fuiverder en

klaarder voor 't oog der Ofer-ivichelaars naakt en

bloot te leegcn)daar in wroeten en grobbeldcn ;
cn

aho vaerdiglijk en heymelijk t' ene of t andre deel

desOfer-diers, of quetften ofontftalen , en tillijk

aaneen kant maakten.En wel voornamenthjk wan-

neer deOfer-wichelaars alleen buiten anderer by-

2,ijn , de Ingewanden befchouden : gelijk niet

alleenlijkbydeGm/Cvw, maar ook fulks by dcRo-

,,;.y«r«(ten minften tot dat ri^^ri//. fulks verbood)

in gebruik was. Dat 'er exempels van dusdanige

kunsies by te brengen 2.ijn , tonen ons^/W'^ cn

andrin meer. Atheneus{ in 't 9de Boek fijner De.p^

vofophiftenoïTaafel-praters) verhaald ons van een

Kokoiojfer-flachter , die, wanneer 'er enige Schip
j

persof Bcots-gefellen, nu van deReis t huis geJ

r

f

I'
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tornen
> ttnGeyce-hok tot dankbaerhcid , quamcn

^.^^<^ht-offeren , daar uit behcndigJijk dc Nier
wilt te ftelen cn heymclijk aan een kant te maken •

a ^n' "^^f
^^^^ ^^^^ Schippers fo verhaald en

verlteld ftonden over 't quade Voorteken , van
dat er maar een Nier in dat Offer-dier wierd gevon-
den, dat iy daarom tot de tweede OfFer-llach tin

e

quamen, om 't quaad voor/pook afte wenden enz!hy met een diergelijke guichel-greep, daar weder
wiil het hart uk te ftelen. So dat fy ren alJer-uiter-
Iten verfteldenvcrfet, om datinhettwedeOf^r-

geenWgevonden wierd, fich tot het Offeren
van een derde 5/^r^/-,^^r, door angfl en vrees van
ongeval

, genoodfaakt vonden.
Over welk Hiftoritje de byfonder vermaarde

(en noch meerder geieerdejC^^W in Hjne aan-
tekenmgenoverA/Wy, op deib wijs fpreekt:
Atque ex hts difcimus quifaaumfit olim , ut totics hoüue
parte alt^ua Intefiinorum defeèU reperirentur : cujus rei
tefits tot locisGr^ca é- Latina hifioria. Ego non duhit»
opasji:r Vióitmarios fui compendii caufaJ^pe tis arttbuf

, , En leeren wy uit defe^r?/,^» hoe in oude rij-
den byquam

, datfo mcnichmaaJ de Slacht^offe^
ren, ten opfkhte van 't ene of'tand re deel der
Ingelanden > defeH oïgebrekkig waren : waar van
de Grtekiche en Latijnjche J iillorien de gctuignis
geven. Ik twijffel met, of de Offer-Melaars,

,y en der felver mede-hulpers hebben, om hun
prohjten voordeel, fulke kunsjcns dikmaalen

>> gefpeeld, enz.
Onder de exempelen dien men hier van voor-

brengd, IS, Ipccialijk dat van y.C^far.dic lich even-
Wel noid door dusdanig bedrog her verbaren als
<lQiQlfsOpper-pr,efier, ^^r^cW enz. zijnde, feer

V 3 wel

5 y
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^jo Verhandeling van de

wel wift(cn fo wel alsC^^o) wat kunsjes hier ontrent

gcfpeeld wierden. ^2LmQtïX.\\)kValerius Maximus

y

JuliusObJequeuSy en diergelijke wonderverteldcrs

(die door de liiperftitieufc na- en uitfchrijvers der

ouden daar in gretig werden nagevolgd) verhalen,

dat fo als hy Cafar, nu in fijne meefte glorie, llacht-

offerde , de Offer-'wichelaar Sfurinna feide , dat 'er

ceen hart in d'Oferhande gevonden wierd : en dat

dat Teken van groot gewicht en nadruk ontrent fija

leven en beraadflagingen was.

Maar doch hoe fpreekt'er Cicero van? Gy brengd

by ,
(feid hy in 't ide Boek van de Voorfeggmgen

)

, dat in d* ingewanden der vette en gladde Stter ,

terwijl C^y^r die offerde , geen hart gevonden

wierd: *twelk, wijl het niet kon gefchieden

dat dat Offer-dier fonder hart leefde : moetmen

oordelen, dat het vergaan ofvermengd is ge-

worden,terwijl *t dier gellacht wierd. Maar hoe

komd het doch by , dat gy het ene verftaat , na^

mentliik dat de O; niet fonder hart heeft kon-

nen leven j en dat gy het andre niet begrijpt

,

hoe namentlijk , het hart met ergens elders , ik

weet niet waar, heeft konnen heenvhegen?

Want ik fou wel konnen onkundig zijn ,
wat

kracht het hart heeft ontrent de onderhoudin-

gevan 't leven ; ofvermoeden, dat het, door

fiekte van den , kleen» fchraah verteerd, cngeen

hart meergelijk was. Maar gy, wat hebt gy,waar-

om gy meend , indien *er noch fo even te voren

in de vette en gladde Stiery een hart was, dat het

vergaan en vernietigd is , fo terwijl het dier ge-

flachtwierd? Offoudhet welzijn,datde5/;^r

, , terwijl hyC^/^r, die met purpere klederen be-

kleed, en als fonder hart. of verfiandAom t

fo vuerig trachten naar de niet alleenhjk upper*
° VQOgdyy

9 >

5 >

5 5

? 3

> >

3 J

3 >

0 i

1 >

3}

5 3

3 3

9 3

3 '

3 3

S 3

I
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ORAKELEN, 3"
mgffy, maar ook Koninklijke NaaTTi] aanfchoude,
ook fo felfs van hart ontroofd is >

Verder toond hy, Ciceroy dan hoe met het verde-
digen defer Offèr-nuicbelarye , de gehele Natuur-
ku7ide werd om verre geworpen : en geeft 'er vele
redenen by, die, fchoon van groot gewicht, te
lankwijlig fouden vallen hier in te vlyen 5 en waar
van ik verder beneden , als ik breder van de Ojfer-
vjiMaars fpvcek, noch ietsfal bybrengen.

Ondertuflchen geef ik den Lefer te bedenken

,

( als defe Hillorie al voor warachtig moet werden
aangenomen ) of hier dusdanig een kunsje niet fy
gelpeeld : dat of 't fchoon door Ca/ar gemerkt
wierd, evenwel wierd gediüumileerd. Wijl't daar
voor die tijd met die gepretendeerde Re/igie te
fpotten Cdat hy doch anders noid als indireólc
deed) geenffins te pas quam j om den haat van denKWdaar door niet verder op fich te halen ; en de
gunil en liefde van 't gemene Volk tot hem niet te
verliefen.

Voornamentlijk als wy ook overwegen, hoeda-
nige kunsjens ook andre Forfien en Groten , ontrent
diergelijke plechtelijkheden, hebben gepleegd, of
doen plegen.

Want dit verhaald Frontinus in fijn i Boek van
de Krijgsliften : Alexander van MacedoniëfuUende Of.
feren befchreefmet Fer-w^ ofinti de handderOffer^-wiche-
laary dien hy {Offer-iuichelaar

] op de Inge-wanden moe[i
leggen. Deletteren {daar ingefchreven) gaven te ke^i-

nen , dat de verwinning aan Alexanders zijdejou zijn :

nuelke letteren, wanneer hyde warme Lever uit het Dier
had gerukt , en die door de Koning den Soldaten was
^vertoond , ftak hy hen daar mede V hart onder den Riem :

naar dien de Godhier door j juan/fuis de overwinni?ig be-
loofde.

V 4 Hec
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3 1a Verhandeling van de

Het felve deedookdeOfFer-wichclaarI«»/V(?/;

wanneer Eumenes tegens de Galle?» fou flag leveren

.

Meerder dusdanige exempelen waren hier by te

brengen : maar acht ik , dat defe aan den Leier,

voor dees tijd, fullen genoeg doen.

Om dan verder voort te gaan , en te komen tot

het nederdalen in 't Orakel-hol , ftaat noch te letten

,

dat naar dat eyndelijkde Raad'Vragergt'^ziXQntn

gefuiverd was, in de Vlosd Hmy»<ï , door kindren

van maar 13 jaren oud, (daartoe, en tot de daar

aan vaft zijnde plechtelij kheden , voor fo verre der

fclvcr kinderlijk begrijp rijkte,- om alfo, buiten

twijfFel, dele bedrieglijke kunsjes te eenvoudiger

te doen fchijnen, uitgekofen zijnde,) wierd hy

noch naar twederleye Fonteyit ( de ene aiijndc die

der vergetelheid^ d' andre die dergeheugnis )
geleyd

:

en moeft hy uit beyde die Föw/^'w^w drinken ; om
xeden of praetext door Paufatüas bygebracht.

Onder welk prxtext dan , mijn Lefer ( wijl dit

door de handen der Tapen enz. bediend wierd) feer

gemakkelijk onder *twater vermengd kon werden,

of reeds al te voren vermengd kon zijn , enig Me^

dicament (of eerder fenijn ) dat de fmnenenver-

ftand des Raad-vrasiers quam te beroeren ; en waar

door feer wonderlijke Dromen en Verbeeldingen in

de herflenen der Raad-vrageren quamen gefor-

meerd te werden.
.

Dat het Opium , de Opiata ( ofMedicamenten uit

,

cn met , het Opium t' faam gefteld ) en meer andre

flaapmakende , en herflen-beroerende kruiden,

drogen of fappen,hier toe, op velerlcye wijfen, be-

quamelijk genoeg konden gebruikt vloerden, vi^e-

ten alle die genen , die kennis hebben met hoe kie-

ne maat ofgewicht , van Opium , Dutroa en andre

,

fo uithecmfche als in-heemfche,/<?^/>-of Raferny

ver-
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N^- ^4 Door - fnijdlng van t Ora-
kel-hol en Tempel van Trophonius* Pag. 312,

I Tps E Orakel-vrager 5 wet de Honwg-koeken im

JL/ de hand y naarst af-klimmen ^ doorat

heneden-gat neer - getrokken.

% Aan denfelve , terplaatje daa/t Orakel antwoord

tnoefi "iverden ontfangen y volbedvjelming zijnde

,

of Schilderye en Spiegel voorgehouden , of in de

oren getoet ^ om fodanige verbeeldingen in Jijne

Herjfenen te brengen^ , als tot het oogwit der Pap-

pen diende.

^ Spiegels en Schilderyen daar toe gebruikt.

^ Oor^toetcrs y die , met vervaerlijk gedreun en ge^

luid y hetgeenfe voillen hem in cCormfchreeuwen^

5 Rookwerk-potten ^ tot continuatie en vermeerde'^

ring fjner bedwelming dienende.

6 Papen y dieind^onderaerdfe Holen^tgeentot hunnê

bedriegeryen diende bejchikken.

7 geju(peóieerde Raad-vragers en door-fnuffelaarsy

in de Holeu vermoord ^ en {%) elders heen ( wet

door 7 Heylige Gat
)

uit-gevjorpen.

9 Verdere communicatie Holen en Spelonken.

10 De Orakel-vrager doorV Heylig Gat weder te rugge

opgehaald^ naarst quanffuls horen offien^van^t

geen Trophonius aan hem hadgeopenbaard

I I De felve , noch bedwelmd z^ndi 5 op de Stoel der

geheugnvs gefield , en ondervraagd y in die be^

dwelming, wat hy heeftgehoord engefen^

12 Schilders y die hem voor-fchilderen en vertonen wat

hy, quanjfuisy in't Orakel^ holheeft gehoord of

gefien.
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ORAKELEN.
5,5

'jervjeJcknde middelcn,de herffenen der Menfchea
konnen t' enemaal onfteld werden , en tot feer uit-
fporige dronmiygedachten, cn verbeeldingen gebracht
Dus belemmerd en bedijoelmdvan finnen en verfland

(want dele belemmering en bedwelming, enwacmen daar door uitwerkte fal noch gevolglijk klaar-
der blijken) wierden ly, naardatfy ookeerfthec
üGtldwznTrophonius, ais een verwonderlijk hevli-
gc laak (cn welks geficht hen als een byfondre nrc-
rogative wierd toegeftaan) aanfchoud hadden,naar

/M l ^K^ 7^' "^^^ ^^^-^ ^^^^c'-i die hen(M
.
B,) beneden zijnde gekomen , fchielijk wierd

ontogen, en geen uitkomft of open liet, als dat
lokleen-ennaauwegat; waar door fy, met voor
uirgellokene voeten, en belemmerde handen^fecr
fneihjk wierden heen getogen.

Terwijl nu fo een Raadvrager binnen'in dit bcbenaaude hol^ig py nde, om de voeten door 't cat teHeken, en fijne handen van koeken (quanfluiste-
gens Hangen en andre onderaerdfche gedrochten

)

wel voorhen te houden ; hoe lichtel^k kon hier
Cals er al onder i\QlVateren van vergetelheidofze-
heugnt, mets was vermengd geweeft , dat de herflè-ncn (ics Raadvragers kon ontftellen

) eniff Reui
vjerh ofiets anders van diergelijke natuur

, gefteld"wefen
;
dat door rijne rook ofdamp het ^Irftar^dbedwelmde

, cn den Raadvrager (of al eer hy doordat gat getogen was , ofkor t daar op) fo buiten nn
ftuur bracht

, dat hy met bequacm was , om wel tc
letten, hoe hy door dztga/ geraakt was : of wat hem
verders

, terwijl hy daar binnen bleef/was weder-
varen,

"^v-uwi

Gelijk'er ook geen middelen konden ontbre-ben
,
om hem

, fo lang hy daar binnen was, in ful-
kegefteitenis te houden; en ondcrtuflchen, door

V 6
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Verhandeling van de

geluiden andre middelen van wonderlijke i;^/<w»;»-

gen, vanfchiUeryen ter (ake dienende , fchie/ijk licht ,

enz. te doen verbeelding krijgenyan fodanige faken ,

als fy Orakel-papen (naar 't geen fy uit de Raad-vra"

ger felfs, indireaelijk , hadden uitgcvift, of uit

enigen van fijn gefin en gefelfchap; ofuit de Taaffel^

hoekjes, oïBrieven, door hem verfegcld overgele-

verd) hem met kracht fochten in te boefemen.

Hoe ook:, die dus met de benen voor uitgefto-

ken,fo fnellijk en met grote force, door defe kiene

opening, als door de drift een*er fnelle en krachti-

ceftroom wierden heen gedreven; hoefegik,die

weder daar fo wierden door gevoerd, fullen , acht

ik, wel begrijpen, die genen , die begrijpen , hoe

lichtelijk van binnen fchielijk een ftrop om de

voeten des dus belemmerde en bedwelmde Kaad-

vraeers kon geworpen en vaft gemaakt werden

;

cnihy daar door fo met kracht naar hen toe geto-

gen Gelijk 'er ook dusdanig middel was ,
om

hem 'er fo met de benen voorwaard uit, weder uic

te halen : wijl dit laatfte gcfchiede , terwijl hy

noch t*enemaal bedwelmd, en buiten kennis van

fich felfs en andren, was.
. . „,

Verder als hy dus weder uit het Ho/was ge-

keerd , wierd hy door de Priefierenwzaxgcnomai;

cnwierdhem, (fiepag. 285.) terwijl hy noch dus

door fchrik en verbaafdheid(en r^eds meer gemel-

de middelen) bedwelmd was, afgevraagd wat hy

al gehoord en gefien had
, « , ^

r^en kan denken hoe bequaam hyRW-w^w-

dan daar toe was, en hoe gemakkelijk fy hem kon-

den doeken, met fijne verklaring ofantwoord felts

fo te formeren en te fchikkenoftefatfoeneren,

als *t hen beliefde, terwijl hy noch onder hunne

handen, en noch geenffins onder die der fijnen (die



ORAKELEN. 315

ier anders hadden konnen tegen-tuigen , often
minften fien en merken, hoemen met hem handel-

Want ofhy daar na weder bedaard zijnde , ver-
ftandiglijker begon te bedenken , fo veel hem
mooglijk was , ( voornamentlijk in dien die be-
dwelming hem, ofniet ter eerfter inftantie, ofniet
al te vehement, door fterkte fijner natuur, was
overkomen) en hy weder anders, en fo, often naa-
ftcn by fo , als 't metfde faak gelegen was , quam tc
fpreken ; konden fy hem altijd , door fijne eygene
verklaringen

, overtuigen. En moeft hy noch daar
cn boven > al wat hy in 't Orakel-holgehoord ofge-
fienhad, of (y Pafen, door hem gehoord en ge-
fientezijn, uit fijne dusdaniger wijs gedane ver-
klaring, pretendeerden , in cenTaafereelge/childerd
ofgefchreven aldaar op-offeren, en,tot gedachtenis,
ten toon hangen. Dat byfonderlijk veel kon doen,
I. om den fodanigen in *t toekomende den mond
tc ftoppen s indien fy daar van anders begonden te
geloven en te praten. 2. Om daar mede te konnen
pronken, tot vermeerdering van de auótoriteyt dc-
fer Orakel-plaats j en om fo den cenvoudigèn (even
als de Quakfalvers met hunne gefegelde Brieven)
te beter te konnen aanlokken.

Duswas'erookgelegenthcyd genoeg om, die
reeds beneden getogen en wederom gekeerd zijn-
de, fo fterk van natuur waren cn bleven, dat die
middelen van bedwelming enz. geen genoegfame
vat ofkragt op hem hadden^ cn fy fich daarom niet
droegen na de wil dcfer Vapen > (die door dusdanig
een toeval met recht konden verlegen werden,dac
het bedrog aldaar gepleegd doorfodanige/ZW-
njragers mocht werden ontdekt ) tot fodanige ver-
klaring, als't hen Papen beliefde , ofanders om lijf

en



g I^ Vtrhandcliging van de

cn leven te brengen : wijl fy in dc macht en ver-

mogen defer Fapen waren ; en 't h ier met hen ging

naar 't Versje van . . , facilis defcenfus Aver-

ni : Sedrevocare gradum fuperafque evaderelad auras

Hoe opus hic labor eft - - - -

2>r heile ivaardg/'ijdmen ivelfachtelijk neer : Maar

vjeder op'waard naar den Hemeltt kimmen , daar aan i»

arbeydentnoeyte vafi.

Dit toond ons genocgfaam het Voorbeeld van

die Hellebardier van Demetrim ; en die verborgene

uitgang) waar uit hy opgeworpen, reeds dood zijn-

de , elders verre heen was te voorfchijn gekomen

;

ook die openingen waar van Philojlratus gewaagd.

Door welken ook (buiten dusdanig gebruik of be-

drijf) alles kon werden toegevoerd, 't geen tot vol-

voering hunner guitachtige bedriegeryen van no-

de was.

'cEnemaal bedenkelijk is't, dat dclc Hellebar-

'diery aldaar foftoutelijkindalende (om de audlo-

ritcit van de Koning Demetnus ) en als een waach-

hals; 'tiy uit enkele nieuwsgiericheid , 'tzy uit

inficht om die «uK/iSf^r te ontdekken, 'tzy uit an-

dre heymclijke, of voorgegevene oorfaken , of

wat hier meer kon onder ichuilen : t' enemaal, feg

ik, is't bedenkelijk, dat hy al ter eerfter inftantie by

hen Fapen moeft verdacht wefen : en fy niet beter

als'tallcrcrgfte van hem kondendenken. Voor-

namcntlijk , indien fy , in reden-wi (Teling met

hem , bevonden hadden , dat hy van enige geeft of

oordeel was ; en fy daar by lagen dat hy fich aan ge-

ne voorgaande Slacht-offèren , en de Voortekenen

daar uit voorfeid , komende te fteuren , fo geruite-

lük, ook fonder d'andre ceremoniën aanfich te

laten bedienen (of miHchicn ook fulks welhals-

fterklijk wcygerendc) daar in nederdaalde.
^^^^
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Waarom dan , fchoon fy 'c om des Kon'mgs wil

niet hadden durven wcygeren, middelen voor hen
moeften en kondrn werden gevonden , om hem

,

binnen *t hol zijnde te verworgen , te verflikken

,

of anders om hals te helpen: op dat hy alib 't Te-

creet niet quam te ontdekken; door 't vertellen

aanandren, van 't geen hem^daar binnen was we-
dervaren , en wat hy had gehoord of"gefien.

Dit kond' en moeft dan door hen genoemd > cn
door andren geloofd werden, een flraf te zijn hem
over fijne goddeloosheid enz. overkomen, door
den God Jrophonius ; die fich van (lilk een verwate-
nequam te wreken : gelijk hy daarom dan ook,
als een vertuorpene en verwatette , niet door dat hey-

hggat ofmond des Orakel- ho/s'f maar ergens elders

heen , wierd uitgeworpen.

Dat dusdanige monden of openingen der Orakel-

^elonk, door kundigen van dit bedroch , en daar in
geintrefïeerd , vanna-by bewoond ofom fct wier-
den ; om alfo te beter , en met minder fufpitie , al-

les tot hun kraam dienende uit of in te brengen is

,

mijnsachtens, geenffins te twijfFclen : naardcmaal
den Vapen en Propheten enz. van dit Orakel-holicn
hoogfle daar aan gelegen was , dat dusdanige uit en
ingangen voor andren bedekt of ontoegankelijk
bleven.

Wie fiet nier, mijn f.cfer, hoe hier alles,airo wel
als teDelphis, op bedrog wns aan- en toe-geleyd ?

Dat het van alle and re Orakel-pLwtfen ook ióu kon-
ncn blijken

f fchoon 'er op d' ene plaats meerder
occafie, doorgelegcntheid van plaats enz. ofdoor
bequaamheid van de bciliertlers van fuik werk

,

daartoe was; en dckonft vaak moeft vervullen,
't geen waar in de natuur te kort fchoot) acht ik vry
feker tc zijn : indien men maar fbdanige Befchrij-

ving
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vineVr van had, als ons Ptf»y^«/^ van dit Orakel*

hohfidi Die , al hoe wel l'y ons met alles 't geen

daar ontrent omging ontdekt, evenwel genoeg-

faam (als getoond is) te kennen geeft , wat Come-

diehierwierdgefpceldj

Maar dusdanige befchöuwing van dat werk (
en

noch veelminder de befchrijving daar van, en alfo

ontdekking aan andren ) diende geenffins in fulker

Tapen en Fropheten kraam : naardemaal daar door

fuik fpel haaft was uitgefpeeld gewceft hn hielden

fv daar om den TLaad-'vrageren met alleen , maar

ook alle andre Menfchen, die of tot gefellchap der

felver , ofuit andre oorfaken ( dikmaal maar pure
_^

nieuwsgierigheid ) daar heen quamen i
ontrent dic il

faak fo blind en onkundig , als >t mooghjk was :
en ^

fpruiten hier uit fo velerleye en verfcheydene Ver- M
tellingen als ik ontrent de Orakelen van Daone.vzn

Memnon enz. reeds getoond heb, en noch wel licht

^^^^msïzllyoox^^ merendeel , de oorfaak waar

om men daar ontrent fo weynig licht by de o^j^

Hiftorie-fchrijvers vind. Waar by noch komt, dat

die, felfs ordinaerli)kfuperftitieus ontrent dusda-

nigê faken zijnde ,
geenffins

fA hebben laten gelegen zijn : en dat die al meer-

dertften^S hebben durven

publijk maken. Voornamenthjk wanneer fy hun-

L fchriften , onder hunne
^^f^'^^J^^^^^^^^^^

hunne eigene tijd en leven,gaerne n t licht iagen.

Wiiï dit San veel te gevaarSjke faak voor hen was.

Tinken derhalven) iemand fo kleen verftandig

moch zi,n! dat hy ontrent het betogen van dat

Tt dS«>W^ ^^^roch. buiten noodfakehjk

behulp van eltraordinare 's
kon toe-

gaan, en wel degelijk heeft toegegaan, vanmy
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OltAKELEN. 5,5
ereyft het oploflen van alle duifterheden , onrrent
et bedrijfder Orakelen te werk gefteld : van dien

verfoek ik, dat hymy een nette bcfchrijving van
"t bedrijf, zWtï OrakeUplaatJèn , en Orakel-meefters
( dat ikfe fo noeme ) verfchaffe : en maak ik my
dan fterk, om alle de fwarigheden en duifterheden
daar ontrent op te loden.

Doch naardemaal ons dit ontbreekt,faI ik even-
wel, uit alle de Befchrijvingen der andre Or^X-f/-
flaatjen» hoe gebrekkelijk die ook zijn [en waar-
lijk is *er niet ene oid behoorlijk befchreven , voor
fo veel 'er ons van blijkt ] ficn re tonen het felvc
Menfchelijk bedroch ( hoewel op andre en andre
wijlen, na de gefteltenis van plaats enz.

) aange-
richt i en de felvc fchelmeryen door de Vapen over
al te werk gefteld.

Van dit Tropkonifihe Orakel fulbn wy dan over-
gaan tot dat van Dodovc, doch 'er niet veel van leg-
gen , om dat ik 'er reeds boven genoeg van gefpro-
kenhebi als dat alles hier fo wel tot bedrog was
toegericht dat de "Raad-vragers gcenlTins qunmen tc
lien wat 'er bedreven wierd , ofgepretendeerd be-
dreven te werden. Wijl fy geen toegang- tot die
gepretendeerde heyligeE^^, oïBeeldeke, daar in
ftaande (als voor-gegeven wierd) o't i\c Bekkens

»

door malkandren beweegd en khnkcnde, hadden:
maar door *t verhaal der Priejleren , ofPropheten al-

les, en over fulks alles by traditie, ontfingcn. Want
offy wel geluid van Geejfel-Jiveep ofBekkens , of ko-

fere Poffen » hoorden (ren minllen naar hen wierd
door geinterclfeerdcn verteld) ofenige heiceging en
fchuMng van een Boow fagen , en ^fWhoorden,
dat of uit die Boom , ofonder defelve , van daan
quam : waren dele faken fo verre uit de we^, voor
het net onderfoek van een recht-keurlijk'oogof

oor.
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Verhandeling van de

oor, dat het op 't verhaal cn verklaring der Pr/.>-

fierentm. moeft aankomen. Die quanfluis wijl

die beweging 'tOr^^^/felfs niet was: maar alleen-

lijk een gepretendeerd Mirakel en teken, dat de

God antwoord gaf , feiden (door de mond der Pro-

phetefTe, nadatly dtVragen, die gedaan waren, of

door ontregelen , ofanders, waren gewaar gewor-

den ) Dit ofdatfeid ,
ofantivoord, Juptter,

Doch niet alleenlijk gefchiede't hier door ftem-

melijkc antwoord der Prö/>^^/#; niaar ook lom-

tijds doorde/.7%I^<^/i«r. of
^^Vj^^'^ll^f

Goddelijke direéiie der Loten, die een daar toc^^^^^

beyligdr^/ wierden uitgeworpen. Enordinaer-

lijk gefchiede fulks quanlïuis door enige miracu-

eufe beweging : waar door fy of van de of

é^heylijre beddingen der G.^.»,wierden
afgeworpen;

endSoor (N .B.)dePr./^./# ofP./>..,.weder

omelefen, en aan de W-^r^^^^^ gevolglijk ver-

klSwatC^ antwoord ly daar uit hadden mede

te d ag^n. Cicero geeft ons dit, op meer als ene

plaa fte kennen T in fijne boeken van de r.f
^L: al hoe wel hy 'er te gel.jk mede Ichimpt en

fnot • wijl hy , neiens andre door ichngen
,

t be-

ïrog dlar onder Ichuilende vry kiaarlijk beipeur-

^\ Geen my in d' allerhoogfte verwondring

breng s"d7>/i. C./.r Bulen.er.. die byionder

beleLeSchrijver (indien ookn.^^^^^^

;Senf dit 'er ook te i^^^-f^-^^^.^^..^

uit ook . als te Delphis , fo een (q"^"^;'^^^^^^^^^^

^aajrem quam;opwellen,waar
door de P^^.'"

ton, ook opdiewijfeOr.H....-.Wgat
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ORAKELEN, 311

t woorden iijn pag. 266, Vlinius Lib, 10. eap, 95-,

) ChaoniosJcrohesy^fatidicos fj>ecus. Ex tjuo apparet Do-
1 dofia 5 c^uem adrnodum <^ 'Delphis,fuifjef^iraculuniy unde

aura jatidka in jacerdotis corpus fubiret.

5 5 P/ijiius nocmdóc Chao?/iJchff-kui/e» en Oraie/-

35 ho/e7t. Waaruit blijkt, dat 'er te D(7^/^;/É', fb wel
, , als te Delphis, een Orakel-hol was en de daar uit

,5 op-rijfende waaflem in het Lichaam desPn>-
5, fters(oïVriejiereJle)o^^zzi\emde.

Daar wy in Plinius 2de Bock endesfelfsp; cap.'

(dat van de wonderheden des aerdrijks handeld
(geenffins in 't i ode Boek enz. ) wel uitdrukkelijk
vinden; f^iracula , qu^e "jocavt alüCharoneasfcrobes

^

mortiferum^iritum exhalantes Item in Hirfi?iis Am~
fatiólij adMephitisadem loctrni, quem qui intravere mo^
riuntur, Simili modo Hierapoli in Afia , Matris tajitum

Mapi£ Sacerdoti innoxium. Alibi (N. B.) Fatidici(^e^

cuSi quorum exkalatione temulentifuturapra:ci?iunt , ut
Delphis 5 nobilijjimo Oraculo.

n De opv^aairemende holen, welken door an-
5 3 dren Cbaiovifche-holen genoemd werden, zijn

5 , die een doodelijke damp opgeven : ( u'lijk 'er ook
, , by de Herpiners, te AmjanèTh een plaats is , by de
, 3 Tempel van Mephitis, die ter dood brengd allen

3 , die 'er zijn ingetreden. Op de felve wijs , fgaac
, , het toe ) te Hieropolis in Afia daar ( die gelonk

)

5, maar alleenlijk aan de Priefteres van de Grot»

j 3 Moeder onfchadclijk is. Elders (N. B.) (ijn Ora-
,, kei-holen^ door welker uit- öf op'waafemingldQ

,3 Papen oiPapinnen) dronken gemaakt , toeko-
> 3 mende faken voorfingen : gelijk te Delphis in die

33 byfonder vermaarde OmM/)^/<7//, f

Waar dele geleerde Man lijn finnen ofvcrOand,
zijn geweeft , terwijl hy fuiksin Plinius Jas , en
fchreef} kan ik geenlTms bedenken.Doch fal \ hem

X licht
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licht gegaan zijn , als de brave Melanthon ; ontrent

hctÖraculuTnDaphn^uT/^: dat hy namentlijk , ter-

wijl hy dit fchreefop fijne geheugnis fteunde ; fon-

der Plinhis in te fien j en daar door dus bedrogen is.

Doch leerd ons , dit , en diergelijke , exempeleni

noid op iemands citatie aan te gaan ; wanneer dc

faak j of citatie, van enig gewicht is.

Seer aanmerkelijk is ook, dat de Papen invry

vele Orakel-plaatfen y 'tniet altijd op ene enkele

konft,bedroch,ofbedrieglijke vinding, lieten aan-

komen : gelijk 't Ib hier uit de Dodoneefihe Orakel"

plaats blijkt , als van meer andren kan getoond

werden.
Want gclijkmen in d'ene Orakel-plaats mci Ver-

fen ,
quanffuis door dc GodofGodhme felfs, ofdoor

der {éistïTrophetejfenoïVropheten-i (ook fo, dat

fomtijds , daar dc ^rophetejfen die voortbrachten

,

een ander, namentlijk een IVo/^eé-/, die verklaarde

enz.ofPo?/ die in Verfen ftelde) de Goddelijke Ant^

'woorden gaf^ fo gefchiede het evenwel ook fom-

tijds door geheyligde Loteft ; (als reeds uit het Voor-

beeld van Dodone blijkt) door Dromen-, of noch

verfcheidene andre wijfen meer. fo dat in ene en

de felve Orakel-Tempel, op ene en de felve tijd
,^
of,

ten minften, op veifcheydene tijdenfnaar dat d*cne

wijfe van Orakel-geven te oud en veracht werden-

de , men een andre nog nieuwe en onbekende daar

voor in de plaats diende te gebruiken, om fo de ne-

ring wel aan te houden , die anders mocht komen

te verlopen) men verfcheydene kunsjes gebruikte.

Want in de Tempel van Serapis wierden de God-

ff>rake7i niet alleenlijk door Dromen en der felvcr

'Verklaring [ welke foort van Orakel-geven een by-

fonder licht fouontfangen , uit de vijfBoeken van

HermippM 5 die, naar TertuUiatm getuigd , die wijfe

van
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Van Orakel-geven , met der felver oorjfróvk yp/echfe-
tijkheden

, Uitleggers en Vertelders , cn alles ivaf verder
aan die kraam en bedrijfvafi nuas y feer wijdlopig had
verhandeld. Doch zijn defe, en noch ontelbaar tal,
reeds lang bedolven onder de befchreyelijke rui-
nen

, der geleerde Griekfihe en Roomfche Antiquitey-^
ten

: ] Maar ook door geheel andre , en vry gekke-
Jijke

, manieren van bedrijf. Gelijk wy 'daar van
,
'c Voorbeeld hebben by Vaufanias , die op defe vol-
gende wijS van 't Orakel \An Mercurms te Vharis, iH
Maye

, en by die occafie ook van de Tempel van
Sera^is^^itGkt'. De plaats, oflbatie, der Markt

IS van een groot begrip en wijde omkrirtg : na-
menthjk op fodanige wijfe, als de Markt-plaat-
fen der Ouden plegen te zijn. In des lelfs mid-
den is een Marmer-beeld van Mefcur'm , ge-
baard , en van middel-matige grootte } ftaande
op een vierkante voet. Het Opfchrift daar op

_ gefteld, geeft te kennen, dat het door de i^/é/:

i , Jenièr Simulus is geconfacreerd. Naaft aan defe
Plaats IS her Or^i-?/. Voor het Beeld (vaniWi-r-
curim) ü^^t Fe/la y ook van Marmer gemaakt:
en by haar hangen enige kopcr-vertindé Lam-
pen. Die aan den Godkomt Kaad-vragen, komt
m den (N. B. ) avondllond en offerd eerft Wie-
rook aan Vefia ; en Olie in de Lampen gieten-
de , fteekt hy de fclven aan : waar op hy dan

,

aan de rechter zijde des Altaais een kopcrc
Penning , aldaar ter plaatfc gemunt, op-oSrd:
en vraagd dan aan den God , fijne vraag*

^
naar die van hem begrepen is ; fijn oor aan

't Beeld van den G<?<^ voegende : hier op gaat hy
dan van de Markt af, houdende fijne ooren met
de handen tocgeflotenj tot dat hy van de Markt
afkomende , als dan de handen van de ooren

X 2 jif.
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^24- Verhandeling van de

J , af-licht, en voor Orakel-anfwoordnetmA de eer-

' , ftc woorden die hy komt te horen [ en maar

5 , daar , ofdaar ontrent, komt, of meendte ver-

ftaan.ï Dusdanig een plechtelijkheid van Ora-

kcl-vragen wert'er ook (N. B.j gepleegd by de

5, iEgyptenaren in den Tempel van ^^r^/'/^.

Dat in defe OrakeJ-plaats van Serapis-, by of in

Akxandrie^ ook door Drowe» geantwoord wicrd,

toond ons het exempel van Alexander de Grote,

by Arrianus (in Alexanders leven : ) hoe nament-

lijk Ppho , Aitalus , Demophon en Peuceftes j daar en

hoven noch Cieomenesy Neniadas tnSeleucus, in de

Tempel van Serapis , hadden vernacht , en aan den

God gevraagd, ofhet ook beft voor Alexander was,

dat hy daar heen wierd gebracht , om van hem God

5fr^/>/j te werden genefen: en dat de Go^ daar op

tot antwoord gaf, dat het heter 'was dat hy {Alexa7w

der) hleeft^rplaatfe daar hy krank lag, enx.

Dit toond ons ook uitdrukkelijk , ( in lijQ

17 Boek) van defe Tempel yznSerapisby Alexan-

drie (die buiten twij ffel de felve is daar Arrianus van

fpreekt, en die Vi.nRujfinus apud Alexandnam ge-

liaamd werd) als hy verhaald i „ dat die feer Oods-

dienftiglijk wierd geëerd, en gefondmakmgen

uitwerkte : So dat ook d' aller-vermaardfte

„ Mannen daarm, om Godehjke antwoorden tc

„ ontfongen, gingeny7^/>«^en , voor haar

, ielvenenvoorandren. Ookzijn'er (voegd er

, \ Strabo by) die de genefmgen van fiekten en qua-

len [aldaar gewracht] optekenen; andrencok,

, , die de kracht en uitkomften der gegevene Or^-

,y kel-anftiioordenheichxijyen.
\ x

Dat'er ook in die Tempel niet alleenlijk door

Dromen^zn den üapenden ; maar ook op noch an-

drc wijfen aan den wakenden Orakel-anfc^oi^rden
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gegeven fchijnd te Wijken, uit herexem'

pel van Fej^ajianus, door 7ad(M verhaald : die wan-
neer hy voorgaf in deTempel geficn tc hebben
enen BaJIUdes , die toen verre van daar was, preten-
deerde lülks nietflapende , maar ivakende, te hebben
gefien

: en noch terwijl hy met aandacht den God
aanibhouwde. Waarom hy ook, met crnften na-
druk , vragen deed , en vernemen , ofdefc Bajilides
daar ergens ontrent was ; en waar hy elders mocht
wefen.

T>\isg^fAntphiaraus y niet alleenlijk door </röw?»
' antwoord: maar fomtijds ook door Ti-ry^w. Gelijk
Paufanias , daar van getuigd. Ten zy dat Jophon
Gnofms (die, als uit de ielvc ?aufaiüas ook blijkt , de
antwoorden der Orakelen en Prophefe?t,'ni óc Orakel^
plaatfen gegeven, indicht-maat had gefield) hier
ook fijn kunft te werk had gcfteld.

Welke Antwoorden in Verfen evenwel fo feer
geen plaats konden hebben in die Or^M-/>/^^//f;/,
daar de antwoorden door Dromen ( en 't bewerken
van verbeeldingen in de herflenen des Raad-vragers)
wierden gegeven.
Doch kan by defe occafie aangemerkt werden

,

hoe aerdiglijk ontrent dusdanige anfwoorden ( met
verfieren verandren enz.; kon gehandeld werden:
wijl niet alleenlijk de Or^/^f/-/>tf/>t'» die naar hunne
fin en wijfc tocllelden ofveranderden ; maar daar
en boven noch dikmaal de Poé/en óie noch verder

,

naar hunne lult en begeerte, fatiöeneerden.
Van 't Orakel te Dodone heb ik reeds al boven ge-

toond ( uit Cicero ) dat het niet alleenlijk door <a7/;-

^Qordender Propheten of Prophotejjen maar ook door
heyligc Orakel-loten^ fijne Voorfl'ggi?igeng^{,

Dusdanige verandering en verlcheydenheid
was hcnOrakel-papen fomtijds feer van node: om

X 3 alfo,
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allo, wanneer het ene kunsje teouden verfleten

wierd, weder een ander tekonnen by der hand

vatten : op dat alfo de fuperftitieufe menichte door

hen mocht aan de hand gehouden blijven : fchoon

fulks ook eyndelijk tot een n^ede-oorfaak hunner

gehele verachting ep ondergang moeft komen te

firekken.

Ook was*er dikmaals nieuwe konft enpradijk

van node, om de grote menichte der Or/ï^t-Z-tu/wiTT

keh, die onder de hand, hoe langs hoe meer , de

gehele wereld door j opgefteld wierden : wijl'er

nergens foort van Volk ontbrak , die de voordelen

daar uit door andren getrokken befchouwende

,

fulks ook tot hun , en der hunnen , voordeel quar

men te werk te ftelleu.

Want niet alleen hadmen dusdanige Orake!-

flaatfen {Te7Kpeleny hok» enz.) door geheel Europc

^fia en Africht j maar hadmer dikmaal vry velen

te gelijk in een enig Koninkrijk, Land , ofProvin-

tie i als, byivoorbeeld, in JEgype» dat van Seraps te

Thehes i
van Diana te Alexa?ulrie ; van Latone 5 van

Mars , van Herkules, van Apollo ,van Apis , van Mnc
vió , van Metnnon, enz. fo had men 'er verfcheyde-

nen re gelijk in Thracia , in Bicïlia j in klem Afia , en

meer andre geweflen.

In Griekenland hadmen de Orakelen van de Ju-

piter Olympus , van de hpollo Vyth'm te Delpbis j.^

de apollo Ismenius te Tbebe , enz.

Ja niet alleen verfcheydene te gelijk , in ene en

de felve (en byna yder) Provintie , Boeotta nament-

lijk, Peloponnefus , en der felver gedeelten, Corinthm

^faaconka , Arcadia , enz. Thocis , Cilicia 5 Lycia.en an-

dre Landftreken meer : (naar de minder of meer-

der bequaamheid der felver, cnverftand of bot-

heid der Inwoondren, enz.) maar pok in ene en de
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felve buurt. Wijl op de Berg ?arnajfus , buiten het
Delphifche Orakel {w!i?s aan evenwel , nevens Apol-
loy ook Bacchus op fijne beurt fijn aandeel had , en
mede Orakelen gaf) ook dat van Cyrrha was : al-

> waar gene anfwoorJen , als die voorlpoedig waren,
gegeven wierden: daar andets 't Orakel'ï^tQa voor
die genen , dien oïondcrgang , ofander oyiheyl:, was
belchoren.

Van dit OrA^^/ fpreekt (tot onderfcheid van
^tDelphifcbe) nevens meer andren, dc Poëc Sta-

(Lib. 3.

- - - - KonCyrrhaT>euvipromifcrat aiitro

Certius , aut frondes Lucis , quasj'ama MoloJJis
Chaoniasfonuijje tibi

en elders

Dubtum cui dcxter Apollo

,

Oraque CyrrhaaJaUarit larghu unda.
En was defe Orakel-plaats fo dicht by de Delphi-

fche , dat fy op de felve Varnajjifche^ ja Delphifche ,
Rots-, gelegen was.

In 't felve Phocisj waar 'in defe nu gciiocindc
Orakel-plaatfen waren , hnd men (naar Vhikflratus
cn andren getuigen) weder Ab<e y daar 'c Or^/r/
van kpoUo Abaus was. Te Thebe in Bocotia hadmen,
de Orakelen van de hpoUo Ifmenius , de ApoUo Spo-/-
dtus , de Jupiter Omolius , enz. gelijkmcn te Alexan-
drie in Epypte , die yan Serapisy ymSaturnusy van
Jupiter^ cn andren meer , had.

Ja, dat meer is, 'mltalia hadmen niet alleen-
lijk vele en verfcheydene ür/rM/Zdr^/y?» re gelijk
(als reeds boven by occafie in't by halen van de A/>c^

nynfche en andre heylige Lotett gcnoegfanm blijkt :

en waar by noch konnen gevoegd werden die van
Cuma , van Jupiter Cbttmmus , van ^odalirius:, in Ca^
labria , van Faunus , enz. ) maar ook dicht om , en
felfs binnen , de Stad Rome, Wanr

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



\

^^8 Verhandeling van Je

Want in de Stad, op 't Ey land van de Tyher , had-

men (tot al lang naar Chrifti geboorte) het Orakel

van Jzfculapius. Welke God te voren lijne Orakel-

antwoorden te Epidaurus hebbende gegeven die nu ]

tc Rome gaf. Als niet alleenlijk uit de üud vader Ba-

filiui blij kt ; macr ook uit een oude Steen in 't felvc^
Eyland van deTyber gevonden : en op welke eni-

"
gen der Godf^raken en Genefingen , door ^^fculapius , .

onder een der A»/(7»;»e» gegeven, xijn uitgehou- •

wen.
i

Dus had men 'er, noch in , ofdicht ontrent , de i

Stad , op het hoge Vranefie , te knüum , te Tthvr i en

in 't felve 'Latium , {ofTerritoir van Rome) het Ora-- •

kelvanFaunus : indien in defefaak deaudoriteit

van de Vdét Virgilius lo grote plaats mach bebben

,

dat hy ons hier in voor een Hiftorie-fchrijver ver- 1|
ftrekke. ^
Want twee faken xijn'er byfonderlijk, mijns ach-

tens, 'm<\eVoeten aan te merken; en die hen als

Voeten eygen zijn : de eerfte is het verficren, fo van

vele andre faken , by ydereen overvloedig ken-

baar , als dat van Vrophetien ( of Voorfeggingen ) en

Orakelen of Orakel-plaatjen.

Dit fietmen klaarlijk by Homerus » uit de Voor-

beelden van hchillis Paerden , die aan hunne Mee-

fier fijne aanftaande dood voorfciden^ en voor fich

felfs en voor malkandren , hunne verdediging de-

den.

Dit fietmen in 't Orakelvzn Terejias , dat Homerus

fo ftatieuflijk befchrijfd : en waar heen hy fijne

Vlijfes (end: hy Virgilius, in dit van Silenus(Ecloga

6fia ) alwaar hy onder andre woorden fingd :
Nee

tantumVhabogaudetVarnaffiarupes &€. vznVroteus

in de fabel van Arijlaus (
Georgicor, 4. ) van Calchas

( Lib. 2, ^neidos) en van andren meer.
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So ook by Euripides , Ovidius en meeft alle d'an-
dre Voeten , Orakel-plaatjhi en antwoorden vanTWx, s^viA^Sphinxy enz. Waardoor men by
hen van vry WQÏtOrakel.plaatfen leeft, die noid in
de Wereld zijn geweeft.
De twede is het wonderlijk vergroten , door

pompeufe, enmiraculeufe, ofprodigieufe , Cdat
ikle io noeme) en waarlijk feer abfurde Befchrii-
vingen

, (buiten het verfieren) van faken, en Men-
fchen, enz. als by voorbeeld ( om doch niet eens
totmnerustc lopen) dePerfonen en kracht van
Turnus en ^neas in't 12de Boek van Vtrgilius be-
fchreven: daar dc ene
Vüuti Montisfaxum de verticepraceps
Dum ruit avuljum Vento : feu turbidus imber
Vroluit, aut annisfolvitfublapfa vetufias :

Fertur in abruptum magno Mons improbus a£iu i
Exult atquejblo

, Jyhasy armenta virosaue
Invohensfecum: disjeóiaper agminaTur7tus
Sic urbis ruitadmuros,

( Dat naarJ. v. Vondelens Vertaling luid
;

)

Ais een fteen, die door de wind
, ,
G ereten , op de top des Bergs , van hoee klip-
*> pen, & f

. [Het fy een Regen-buy dien affpoeld , ofhet
glippen

, ,
Derjaren dien verwrikt , en los rukt met der
>* tijd]

, ,
Heel iteil beneden rold , en fcbichti? nedcr-
3' glijt,

^

Tot dat hy BoiTchen , Vee, cn Mcnfchcn
mee komt liepen.

En weer-ftuyt opdegront: aldus, vanfpiit
>> benepen,

„ RuktTïjmw vreeflijk door'tgefloopte heyr
?5 naar Stee» x ^ Ge-

»

3
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^ 50
Verhdndfling van de

Gelijk ook de andre , namentlijk-rE»<?<7j, met

een vervaerlijk gedruis aankomt

,

, _ - Horrendumque intojtat armis

^luantus hthos , aut quantus Eryx> aut ipfe , corufcis

Gluumfremit ilicibus quantus , gaudetque nivali

Vertke fe attolenspater Apenninus ad kuras.

So luide als A/^w j en fo luide als d' opgefte-

,5 gen

Berg Eryx , en fo luyde als Vader Ps.penn)jn

Wanneer hy opruift met de fchemerendc

, ,
fchijn

Van Eyken, en heel fris, de kruxn, met fneeu

behangen.
Ten Hemel opfteekt.

Wonder , waarlijk , was het , datfe alle die daar

ontrent waren, door d' ene niet t'enemaal verplet;

of door 't geraas van den andre , niet geheel en al

doofwierden. Doch geen wonder was 't , dat een

van fulke Mannen , noch met een bevende hand,

cn al lopende, op nam en naar 't lijfvan fijn Vyand

wierp, eenfteen, dien twaalf uitgelefe Mannen

(fo alfle ten tijde yznVirgi/iMs waren : want toen

-zijn fy , op zijn Voèts genomen , naar alle apparen-

ticnoch veel groter geweeft als fy nu 2ijn : wijl'er

al 17 hondert jaren tuffchen beyden zijn verlopen}

naauwlijk met hunne allen te gclijkopdefchou-

dren fouden getild en gedragen hebben.

Indien fy dan byfonder quamen te veigroten,en

tnet byfondre pompe offtatie hervoor te brengen

,

en verder te fatfoeneren en op te fmukken ,
't geen

( fchoon niet door hen felfe) door andren verfierd

,

of reeds wonderlijk vergroot was ; \ zy door voor-

bedachte ftudie en pradli)k, 'tzy door blinde lu-

perftitie (die doch, op 't allerbeft genomen ,
de ia-

Ken maar ten halven befchoud en toetft) t zy door



defe beyden te gelijk j en alfo van de Orake/enym
dees ofgene Go(^ verteld, overgeleverd ofbefchre-
ven was: moet ons fiilks geenlTins verwonderlijk
fchijnen, of onverwacht voorkomen: naardiea
fy vanouds het verlof, van AÜes te verdichten ^ te
vergroten , vcrandren , enz. fich felfs hebben aange-
matigd j alfo wel als de Goddel^ke inblafing [efi Deus
in nohis^c.]omvent hunne, dikmaal,fcer fotte gril-
len en grollen : die men om dichtmaat ofrijm, en
uitgekipte woordetjes en andre vindingen

, byfon-
derlijk loofd , en prijfd j en fich ten hoogften daar
over verwonderd.
Dat ik op defe wijfe fpreek , is geenfTins om met

de Voeten te fchimpen : (wijl der felver vindingen,
hoogdravendheid van fl:ijl,manhaftigheid en heer-
lijkheid van fpreken i en al wat verder in hen , of
verwonderlijk, ofvermakelijk wefen kan, my ook
ten hoogfte konnen raken en vermaken) maar om
te tonen dat ontrent het Hiftoriaal ; in 't allermin-
fte geen au(5loriteit ofgeloofwaerdigheid te geven
is

:
ten zy het gene fy feggen ook door ernfthafti-

ge Schrijvers (en dje 't om de waarheid der fake,
voor fo veel fy hen bekend was , aan andren over
te levren te doen was) beveiligd werd.
Hoe vreeflijk fchuimbckkende en rafende der-

halven , fy , ofeen Sih//a, of een Fphia^, ofander
frapheetofVrophetefe ons te voorfchijn brengen,
behoeven wy dat maar voor een P^^i-r/j^/fj^ infpira-
tie , of liever leugenachtige inventie , te nemen :

en wanneer wy horen hoe de Berg Varnajfus en an-
dre Orakel-plaatfen,fchuddcn en beven,en loeyen,
met een fecr vervaarlijk geluid

, onder of voor
\Orakel~geven , hebben wy maar te denken om

,

Una Eurufque Notuf^ue ruunt creberque procellk Af-
ricus &c.
En om \ loopj e van Juvenalis ; S'^
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j12 VerhMndeling van de

- - - . . Si quando PoëticafurgatTmpefiasl

5 5 (Wanneer 'er eens een Poëtifch onweder op-

>> ftaat.)
.

Waarom ik ook alle citatien en getuignilien

,

door my uit Poefen gehaald , aan de difcretie en

't geloofvan den Lefer laat.

Doch om eens weder totVirgiliustt keren, en

*t Orakelvzn Faunus, door hem of geinventecrd ; of

ten minften op fijn Poëtfch befchreven ; de felve

lingd:
Rexjollicitusmonjïris, OracuU fdu»t >

j^atidtcf genitorts adft : lucosiftte ftib altit

Confttlit A\\>(ineA : nemorum quA Maximafacra

Tontefonaf , f&vamijue (xhaUt opaca Meph/t/m.
^

fJinc ItaUgentes , omntse^ne OEnotrïa tellus

jndubiisreffonfafetHnt : huc donaSacerdos

QHtim tdtt iS cAjarum Ovtumfub noéieJtUntt

rellfbua tnctihnitflra//f , fomttosfue petivtt ,

Mf*it4 modisJimttlacra vtdet voUtantia man »

^ 'varioé audit voces , fmimriftie Deorum

CotU(juio ,
a/que imü Acheronte affatut A-vetnH^

Htc& tttm fater tpfefetens refponj'a Latmus ,

Centum lanigeras maólahat rtte bidenfes 5

udtqtte harum effultus tergofrattsque jacebat

yeUenb/is ' fubita ex alto vox reddtta luco ef

IfepeteConnubiis ZSC'
^ De Koning, om 'tgeficht

Bekommerd, gaat terftont naar Faunus^ en

5 5 foekt licht

Uit 's Vaders mond, op dat die 't Nood-lot

hemontvouwe, , . , ^ , 1

Leefd met 't Orakel raad , m't Gods-woud

der Landouwe , . ,

Van'thooge^/^«wM, daar, diep m cgroot-

,, fteBos . « . u

, , Van allen , een gewijde en klare Spnng-bron

„ los
^"



ORAKELEN.'
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, En helder opweld, die befchaduwd dicht van
5, blaren

, Een fwaren fwavel-damp uit-adcmd voor dc
j. Scharen.

5 d'Inwoonders van Italië, en 't gans Enocrifch
Land

, Om raad verlegen , hier om raad gelijker

) > hand

> Verfchijnen, en wanneer de Priefter fijne

5> giften

, En OfFer-gaven brengd , cn 's nachts door
55 'jj Hemels driften

, Sich in de ftilte ftrekt op d' uitgefpreyde
Vacht

, Van heyligOfFer-vce en Schapen, vers gc-
5, üacht,

, Dan fiet hy in den flaap, te wonderlijk gc-
}, dreven

j

, Veel fpookerycn heen cn weder omme-fwc-
,5 ven,

> Vcrneemd veelftemmen, fpreekt metGo-
55 den , en vol fchriks,

> Spreekt door Averyms-moTid met hcheron en
, 5 Styx.

5 Latmus y Vader van de Dochter, ging dccs
5 , hoeken

,

j En wouden nu , om raad cn antwoord > felfs

, y bcfoeken.

, Hy (lachte , naar de ftijl , een hondcrd-voude

, Van Schapen, Icyde fich op d'aerde, door
, , Gods dnf't

,

, Op d' nirgcipreide vacht van Vellen voor
GodsKooren.

, Toen liet fich cene ftcra ten diepen woudc
uithooren: Btitce,
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VerhaTtdeting van dt

„ Beftee, tnijnSoon, u kind aan gécnLatij-

nen uit. ....

, , Beftcm , om niemands drift , dit Huwelijks-

j, befluit.

En een weinig verder beneden

,

- - JLtf/;»«f houd dit woord

Van Vader Ftf«»w, en fijn ƒ^ by nacht ge-

5, hoord
Nietftilenongemeld, &c.

Doch om ook eyndelijk eens weder tot de Or^-

heUplaatCen . die in Italia en ontrent ^ome felfs wa-

ren te komen ; Vrudentim , die ,
mijns achtens,m

vele f'ken meerder onder de H^^ri.i a s P../.« te

ftdlen is (voornamenthjk in fijne Boeken tegens

ï,t^^JJ):oondons,dat^

(fo rlv:ome als elders)
"^•^''^^^«^^^'^^itevlf^^^^^^^^

enz. wierden toegewijd
en gehq^g^'

,

'r u wel fo , dat hy niet toeftond , dat luiks
, py

fnn lex^n,
inR.«..felfsgeaaanwierd : maar het

hl dn evenwel aan de buiten Provintien en Ste-

'dLt^oteP.,..«.,alseMe^

(door
^'t'rï^fi;^^^^^^^^^ Ko;//.,dicht by deTempel

"^^^"^ Jtl ook aan >t p.to^ dicht by het Ca^
y^nMznerva ,

ook ^ ^ ^^^^ daar toe die-

nende , aan hemalsG.^geheyhgd
en d Op^c

ten van Tempelen en Altaren , als aan een

een Gods Soon , aan hem op gedragen.



ORAKËLEM,
Dat niet alleenlijk de Goden fdfs : maar ook de

halve Goden
(de Heroès en ^aredri

) ja. , d;it meer is
die door de Menfchen bleken verfrood te ziin hun'
n^Orakel-plaatfenoiTempelen hadden j en ofdoor
dromen

, ofanders ook , hunne Goddelijke hnfwoor*
den^ Voorfegging, en gencfmgen^ aan *t Menfcheliik:
geflacht, quanflius, verlchaften fiermen klaarli k
uit de Voorbeelden, van Hf/.A^//i;», Anthwus, enmeer andrcn reeds gemeld.
Waarom het ons dan gcenfllns verwondren

moet, dat luiks door Tiherms (ofandren/t zy Vape»
t zy te geli)k ook ?olitiiken, om gunll en voordeel
in gevolg van tijd, en by occafie van dat Tempcl-
bouwen) isgepraólifecrd. Gelijk ook gevoluhik
uit iulke of diergelijke oorHiken, de Wc-tten en be-
velen der Keyleren Orakelen , en Goddelijke Orakc^
len, 7ijn genoemd gewerden i felfs ten tijde van
endoor die Keyferenfelfs, die nu al gevolglijk
naar malkandren

i d'uitroejing van het Heyden-dom en voortfetting van het Chriacndom, op fich
hadden genomen: als blijkt, uit ^tgeen ik pacr icc
enz. mijner Latijnfche Verhandeling

, weg^^ensdê
woorden O

, Divus . Nuwen . Sacruin (Ora^
keU Goddel^k, Godheid, Heylig^t^^.

) der nuC^n.
f{en~Key[erenVcx^oucn

, en daden , en bevelen toe-
gepalt , bredehjk getoond heb.
De Verfen van Vrude,i/ius

, Auguflus fpre-
tcnde, zijn dele volgende ;

Hunc ?/jorem Veterum docili 'jam atatefecuta
Voprifas , Me,;/è atque iÜytis é- Vlmnine é- hrk
hugujtuvt coluit vituloplacavit agno :

Strata adpuhinarjacuit Rejponfa popojlit •

Tefiantur tituli ,produjn confulta Senatus
Cafareum Jovi^ adf^eciemftatuentia Templam
M^cercfacrumfieret^uoUviMjunoj

*

Dc
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^^5 Verhandeling 'van de

De Nakomelingen, van een nu Leerfamer

Eeuwcdefe wijTe der Oudren navolgende heb-

ben mtt Maand t^^dpa, Flamimfche Vrteflers.

en kltaren, Auguftus geëerd ; ook met Kalveren

en Lammeren gepayd en verfoend : en heb-

ben, voor fijne /b^y^B^^-^i»^^» échter neder-

ftortende, hem Goddelijke Anttvoordenzf^cbc
"

den En getuigen fulksder;/«/^«enRaad.be-

ndten,dilde7W/vanC^/.r[A«g^^^^^^

;
gedaante van >^i/^hebbengehe^^^^^^

Waar

by fy [den Raad] noch gevoegd hebben, dat L;-

W o;/^ als 7««ofou geëerd werden, &c
'
Dat ook felfs aan Li'via , Augufius Wijf, en^^^-

rius Moeder , nevcnsliherius . by haar leven Tem-

pelen xijn opgerecht, blijkt uit r^.i/«^ en andren

Veer Van de Goddelijke eere haar naar haarle-

den aangedaan , door Claud^us , fpreekt 5«./.«;«nn

des felfs leven i enDionCaffiusinUin óofteboek;

da namentlijk Claudius. buiten andre eer-tekenen

fiin Groot-moeder Livia vergood heeft ;
haar

Beeld n deTempel van A«^«/«. heeft geconfa-

creerd en gedediceerd ; \ waarnemen en befte en

der Offerhanden aan de felvcn , den Fefiaaljd^e

ZagdeM aanbevolen ; en den Vrouwen be-

Um mam van Livia te fweeren.

McnVan uTdefc ftaaltjes (dat ik dit in paren-

,")l;rwiUm2a^ena^^^^
Zi. u„ r,iik«; niet de'-fde doen, om dat

•

o.; uo

tarac& "/van 't gehele Menfchel.jk ge-

rStV onder de Menfchen geboren wa .

Men mocht vragen waar uit w»ftA«^''/todocn
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ORAKELEN.
(hlks ; maar Baronius geeft 'er dcfe reden van :

j 3 Daar-«n-boven , gelijk over de geboorte van
i , Chrifius onfen Heerc de Engelen lich verblijd

j, hebben; en een heylige Lof-zang , als fulks

aan den Herdrcn verkondigd wasj hcbSen ge-
fongen : So hebben ook de quade Geclteri (daar

over) verfchrikt en vcrfteld zijnde , van het

HebfeeuS'kind i dat hunne macht föii verfwak-
ken en verbrij Iclcn, fchoon tegcns wi( en dank,
Orakei-antiDOordcTi gegeven. Welken , wanneer
fy waren bekend geworden aan fKaguflusy die

ook uit (N. B.jde Verfcn der SihylU-n van dat iel-

ve [Kind] vry vele laken feti oinlbndighcden)
had verftaanj die onderwerping die men aan
dieGödsdienft fchuldig was, en waaf vanwy
gefpróken hebben , toen wy van de geboorte
onles Hecre Ipraken [namentli;k dat hy van die

tijd aF geen Domh/us of Héere wildé genoemd
zijn] heeft betoond , enz.

Maar doch hoe willen , ofkohriéh , dèfe Lieden
fulks over een brengen, met het toeftaan van Ver-
good tè werden , felfs by fijn eyi3;en leven? Of is

dan God genoemd, en ais Gb^/geëerd , te wérden,
minder, als Dow/wïtfofHw genoemd te zijn ?

Doch om voor dusdanige Lieden een oplofTing

teverfmnen ( en wel klaarlijk te betonen) diely
waarlthijnlijker wijfe liiet fullen bedacht hebben

;

fal ik den Le'fer eens in gedachte brengen , de gro-
te hatelijkheid onder dcRoweynen ( voornament-
lijk die rechte R epublij ks Lieden waren) tegens
de benamingen van Kow/V/g, en gevolglijk ook die
van Heer ; en de corifpiratie door Brutut, en CaJl/tus»

cn hunne andremede-ftanders, xegcmJuhusCte'
fary om die naam: al hoe wel fy al reeds tevorea-«ti.
( als acéró leef wel fcyd ) itiet 'er daad door hem ai

koninklijk beheerftwicrdcn. Y A«»

3 )

55
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^jS Verhaiidelhig van de

hP'gufus dan , nis ccn fccr goed politijk , ( hoe-

danig hy fich mccftgcduriglijk betoonde) en die

u-ilt wat haat , cn naar-yver, fodanige benaming

verwekte j die ook reeds verfchcydcne conlpira-

ticn had moeten dempen, of door Ihaf, ofdoor

connivcntic cn toegeving , en die doch anders

reeds dc daad hebbcndcwift hoe ydcl het was, lich

verder over dj naam te bekreunen ^ defe \tiguflusy

feg ik,nam wel aan de Naam en Titul van lader des

Vaderlands ; fclfs ook die van Goden Gods Soon (
als

reeds getoond is , cn verder getoond kon werden )

wi)l hctccrlle buiten prejudicie der Republi)ke

l'chcen,cn't andre(de Vergoding) ook 'tbcftier der

felvc fo niet fchecn re raken: maar mijdc dc hate-

lijke naam van Koj/hig en KaT,di.; fijne Voorfaat lo

dier was komen te ilaan.Gelijk daarom ookOlimr

Cromnvely de Engelfche Rcpiiblijk onder iijn juk

gebracht iiebbende ,
geendlns dc naam van Konin^

(die en byde Kepublijks Lieden Presbyteriaiien , hi-

d'(pcndenten y enz. fo llin kende was; enbydcKc;-

vhrgjckcjj, in fijne (Cromivc/s) Pcri'oon het alle rha-

telijkft macll y.ijn ; om 'c verllotcn der wettige

Erfgenamen , en 't ufurpcren van der felver recht)

maar die van Vrotetior oïBL'fcherjner der Engelfche

Hepubhjhy aannam.

Wy moeten dan defe en dusdanige dolingen

van Baronius ftellen , by 't gene hy uit Ckcro bv-

bren<Td, wegens 't gepretendeerde Orakel der Sihjl-

len y ten voordele van Juliiis Cafar , voortgebracht,

waar van hyBaro?iius op volgende wijfefprcekt

:

waarlijk my is geenllins onbekend, dat iiit au-

doriteit (oVgetuignis)der Hcydenen blijkr,dat

door de Verlcn der SibyHeu voorleid was, dat'cr

een KoTihfg Ibu opibian , van wien alleenlijk (Ja-

hfs htyf lofbehoudwg) tc verwachten was. iin

IS «r

3 J

> 1

3 >
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ORAKELEN.
339

. .
is *er niemant die niet weet offiet , lux de naam
felfs van Hf/W {oi Behouder) dat dit op Chri"

5j heeft gelien.

Maar doch wat ftrijt *er meerder tegens de
woorden van Cicero, en wel voornamentlijk fijn
oogwit ? wijl hy [ik fal fijne woorden van een wey-
mg hoger ophalen ] op volgende wijfe fpreekt >

Maar doch wat achtbaarheid en credijt heeft
3, dic rafernye, dien gy Goddelijke noemd, als
, ,

door welke eeft lot en onfinnig Menfch fiet, het
, , gene een wijs man nier kan fien ; en waar door
5, die fijn Menfchelijke finnen en verftand verlo-
, ,

ren heeft , de GoJdelijke finnen en mening,
,> qnanfiuis, komt te bcgiijpen en verlhan > Wy

nemen acht op dcVeden der Sibylky welke fy
in rafernyc uirgeüort te hebben gefeid werd

:

welker verklaarder
, onlangs wierd geacht eni-

ge laken op 't vals gerucht van Menfchen {leu-
nende

, in den Raad te fuUen voortbrengen j
namentlijk

, dat wy, dien gene dien wy reeds al
waarlijk en met'er daad toe Koning hadden[hy
meend yu/w C<efar ] crok den naam ^7iX\Koning
moeften geven, indien wy wilden behouden
en veyhg y.ijn. Indien dit in de Boeken te vin-
denis, op wtlkeMcnIch en op welke riid fiet
het doch ? Wantfser loollijk heeft hv*t, die de.
Ie Vericn verficrd heefr,lo geklaard, dat,wat'er
ook mochi komcntcgebeuien, voorfeid kon
fchijiien

, terwijl 'er dc bepaling van Menfchen
en ti'iicn gcenrtins was toegedaan. Want hy
heeft 'cr ook de fchuilhoek en uitvlucht van
duillerhei J i)ygevoegd

^ op dat de lelve Verfen
en andei flir.s , cn op een andr * faak konden toe-
gepail werden. Want dat die Verfen niet zijn
van iemand die mee onlinijigheid

( of raferny

)

V z befe.

5 )

5 y

y 5
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^^.o Verhandeling van de

befetcnwas, isfo wel uit dat dicht felf^' te fien

(wijrervry meerder t^lijk van konft enftudic,

ofnaarftigheid , als vehemcnte roering en be-

, weein(- in fteekt) als uit die Verfen dien men

Akrofiichis nocmd : wanneer 'er uit de cerfte

"
let^eren van yder Vers of Dicht -regel, ver-

volgens te faam gevoegd, ecnige fm of fpreuk

werd uitgemaakt : gelijk wy in enigen der Dich-

ten van Ennius ficn. Waarlijk fulks is meerder

een teken van een aandachti^enopmerkend,als

, , dol en rafend verftand.En werden inde

, , fche Dichten uit de ecrftc letteren van yder Vers

de gehele fpreuk en fm uitgewracht. tWelk

het werk is van een Schrijver , niet van een dol-

le en rjfende ; van een die vlijt en aandacht tc

werk field , niet van een onfinnige.

Laatonsderhalvenwelde5/^# [of der felver

ecpretendeerde Boeken] aan een kant ,
wel op-

lelloten houden j fo dat fy, gelijk vari ouds,

„ door de Voor-vaderen is ingefleld , fodatbui-

c, ten bevel van den Raad die Boeken gecnffins

, . gclefen werden 5 cn die meerder komen te die-

, nen om fuperflitiö weg te nemen, als tevcr-

wekken en te voeden : maar laat ons ook me
'

ócPr^cJïercn [de XKMamcn-] fo bandelen, dat

fy liever, alles wat het ook mag zijn^uit die boe-

ken voortbrengen als een Ka?^ing : welken dat

hy te Ro?7ie , hec. fche, na decs tijd , noch Goden

noch Mcnfchen lullen lijden ofverdragen.

Mo7y:ey , Schedius , en andren meer , gaan ontrem

het verklaren defer woorden van Cicero, ontrent op

de felve wijfe, als Baromus, tc werk :
maar hoe veci,

mijn Lefer, verfchceld hunne uitleggmg van Or.-

ro lelf. ? die fich genoeg verklaard ; en toond
,
dat

dusdanige Schritccn maar voor verfierfelen ,
(waar

5 y

5 5

5 >

9 >

3 y

5 y

^5



3+rOn^KELEN,
met evenwel deXr. Manneji uit lafi: en order van
den RWhct VoJk quanicn te Mompen) waren te
houden.
Doch werd het weder wel degehjk tijd , om

wat nader op onlc weg, ofvoorgenomcnedifcours
en verhandeling , re komen : en dien draad weder
op te vatten, daar hy my onderwcge ontÜipt was.

Vrudentius , dan , leid wcJ nier uitdrukkelijk , dat
QQnOrakel-Tcmpel in de StadJRowt' lelfs, ge-

boud en gehcyÜgd was: maar tonen, mijns ach-
tensjde reeds bygchaalde omftandighedcn genocg-
faam , dat het te Ro?ae geweell is

Ontrent
findien niet in de Stad) hadmen ook, in

vroegere rijden , het Orakelwm de VaticaanfcheGod
(naar A.GeWus in 't 17 cap. van fijn inboek ge-
tuigd j en had \itiFaiicaanJ}heLan:i<\:izrw^n^\]\\e.
naam gekregen.

Ik lal hier niet hywocgQndcOrakel-phatfejtvm
Cuma-, en de Civmerkrs , mede beyd<? in Italk , maar
wat verder van Köwe gelegen : VVantikhoudcdie
wel eerder voor Voetijche verfierfelcn , often min-
ften onfekere traditien , daar eeen grooteftaatop
te maken is ; fchoon ik reeds al dat van Cuwa onder
onder de Orakele}^ heb opgeteld.
De feer wakkere 6Vr^^o,{prcckt van 't ene op dc-

fewijs: Die voor onfc rijd geweeft zijn , hcb-
ben de fabulen die Homerus (in fijne OdyJJea)

,5 van 't doen verrtjfen der vcrjlorvenen tnOrakel-
i , ge've7t , verfierd , op de Avernus bv Cume tocgc-
5 ,

paft
; en vertellen dicshalven ,dat daar een Ora^

5, ^^/-/>Wgeweeft heeft ; waar in de reeds lang
verfiuweneo (door Tover -fangen opgewekt)

j, Orakel-anf^^oorden gaven : nevens andre din-
gen , die hy'er meer van voor fabulen verhaald^

5P <ian rerder feyd
; Ter fclvcr plaats is een

Y 3 fon.
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^^2 Verha?i(kling van de

S Fö^/^y» van goed drinkbaar waterden daareven-
^

y wel lich yder van onthoud; menende dat dat

» > het water van de Styx is. En daar ergens ontrent

** isook'tOrtfit^/gefticht geweeft. Èn waanden
'

> fy, uit de warme wateren,die aldaar uit de dicht

* > by gelegen Fouteyn van Ackeroufta komt op tc

' * wellen , dat aldaar de Vyriphlegeton was. Maar
" Ephorus defe plaats aan de C/wwm^r/ toefchrij-

" vende, feid, datfy in diep-onderaerdfche fpe-

y lonken woonden, die fy -^r^i//^f noemden , en

j
*
dat fy door onderaerdfche holen en graften, tot

, , tot malkandren quamen j en door de felven

» , ook de Vreemdehngen toeleyden tot het Ora"

3 , kely dat diep onder de aerde gefticht is. Dat fy al-

* > daar leefden van *t graven der Metallen i en

' > van 't gene fy quamen te trekken ( of te genie-

' ' ten) van die genen die aldaar heen quamen om
' > aan 't Orakelraad te vragen : en dat de Koni ng
' '

[ wat Koning en hoedanige dele geweeft zy

,

foudenwy wel licht dienen denVoete» tevra
" gen] hen daarom ecnfekereuickomft hadtoe-
'

' gewefen. Verders , dat die aldaar 't Orakcibc-
" dienden, naar een oude gewoonte, van hunne
* ' Voor-oudren ontfangcn, noid de Son aanfchou-
'

' fchouwdcn , maar *s nachts wel uit hunne holen
'*

en fpelonken hervoor quamen j cn dat daarom

Ho7/9erus ür\^d

:

E/i nimmermeer hen V licht

DerheUreSonbefikynd.
'

, , Dat defe Cimmeriers daar naar 7i jn ui rgeroei d

,

, , door een Koning , voor wien dc uitkomrt gecn--

,* fins met het Orakel-anfivoord , aan hcm^gcgc-

», ven , over een quam. Doch dat evenwert Or^-

. , kei, fchoon elders heen verplaatft, noch in ftand

^ , was. Dusdanige dingen hebben hier van onfc

>, Voor-oudren verfierd 5 enz. Waarom



ORAKELEN.
Waarom dan feer wel , hier op roep.ül'.li^k vim

ele woorden van Cicef o : (naardemaal
, aivmon

lus d* audonreit der Poe/en wilde i^ebruikcn , uu ii

noch yckOrak/eu en omlhndigheden der Iclver
fou konnen opnoemen

, die waarlijk nerocns oid
ziin .',eweelt. ) DivingJ^j wy dan , dit ik aan dc Poë-
ten moet geloofgeve?i < die , ook hoe groot een vermaak-
lijkhctdjy Vlogen ver-xekkcn

; ter'^jjïjlfy daar in door [uit-
gekipte) ivoorden {(htentitjcs) /^reukjes , en dichtmaat ,
en tgelang {ofgevaUiguitfprekeri) derfehcr ivjrdenge-
holfen '. ivy everjivtl aan denfelveyt geen achtijtgfchul-
digz,ijn', ofverplicht , geloof te geven aan dinir/ny die
verJicrdzijn.

En zijn ook nevens dusci.iiü.;. louu vaiiAicij-
fchen te Itellcn, alle die , met bvfondre forg cn
vhjt, de Prodigia en Orninay oï'VjOKdcren ^Jckrikkclijk-
heden, Foortekenen y der oude Hcydenen , heb-
ben opgelocht en befchrevcn j en op die voddc-
ryen toe te paflende woorden van ; ^//^
qui velitnojfe, jEliumCordum Icgat , qui frivolafLer
hujusmodi omnibus cunéiaperfvqtfttur

.

Tot kennijfe welker faken y indien iemand tracht te
komen , diclefe JElium Cordum : die alle beufe'laryen en
fotttcheden , alle dusdanige dingen rakende , hyhaald en
verhandeld.

Maar doch laat ons ook noch wat n^acr op de
wei; keren , cn Iprekcn van 't Orakel van Jupiter
Hammon: dat om fijne van ouds grote vermaard-
heid, tot geen later ol' verder plaats diend ver-
fchoven re werden.

Van hoedanig een gedaante au Beeld (y ge-
weell , namentlijk , oPt rot de Navel toe een Ram
gelijk was, ofgeheel en al een gelijk, of dat
het maar fimpelijk een Rams-hoofden hoornen had

,

dan of 't geheel en al de figuur van een Navelhad !

Y4
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Verhandeling VAn da

is onfeker. 't Naafte , mijns oordeels , is , dat het

geheel en al, of ten minilen tot de Navehoc , ccn

Ram verbeelde. Wijl pok du^ IJts onder de gedaan-

te van een Schaap , de Moeder, der Goden , Syhele , on-

<der die vap een vierkantefieen , Mars onder de ge-

daante van een Spiets ; en andren Goden meer,

(hier en daarj onder feer byfondre, en gcenfTins

Menfchelij ke gedaantens , wjerdep gcconfacrecrd

en aangebeden.

Ontrent dit Ortf/^^/, fal ik eerft verhandelen de

manier of wijfe vmOrakel-plege»; en dan verder

confidereren AnfvoQord Alexander enz. ge-

geven.
'tGeen'erg^iff^aï Curtiui van feid , is dit vol-

gende : Defe Goddragenfe , luanneerfy Goddelijke ant-

suoorden:fuerfoeken y in een gulck Schip j dat aaii beyde

xijden vietJïhere Schalen en Bekkens is behangen. Ach-

terHfclvc njolgcnVrowwen en Maagden ) die op hunne

Vaderlijke ivijfc , eenjeker liedfingen , dat ongeregeld isy

tenopjichtcvajtfin en dichtmaat : 'vjaar doorfy Jupiter

nuanen te bewegen tot een Orakel-anfiaQord > ujaar opfi

ogen i'a^gaan,
.

Diodorus Siculus fchrïjft 'cr van op defe wijfe:

Jlet Beeld 'van den God is <van Smaragden , en andere

kofielïjkegejleentent'' faamgefety en geeft-, op een gans

hyfondre luijje , fijne Goddelijke Anttxoorden. Want

het n-erd in ec;i gouden Schip , door (achtig Frieftereu

ker-om gedragen.

Defen den God op hunnefchpuderen dragende ,
'aan-

delen onvoordachtelijk die -weg heen, dien deGodhc»y

met -wenken en knikken , loijfd. Achter aan volgdcen

nry groot getal van Vrowwen en Maagden 5 die j de ge-

hele iveg langs y heylige Lofzangen fingen en den God

met een ouden Vaderlijk Gefa?;e^ verheerlijken.

Hier op fal ik noch voor 't derde bybrengen
.. r _ . 'tgccn



ORAKELEN,
tgcenStrM. uit CaUidhene^ (die hy ev^wd in
alles geen geloofgeeft) bybrengd : Dat^rdeGod.
delyke Antwoorden nm 'wterden gegeven met ftem of
'^oord.n-^^venah ie Delphis.ofbydeBranchidei: maar
(N. B.)de mee[ie ti)d, met ivenken ofknikken , en andre
Jiomme tekenen:gelijk als Homerusg,reekt,als hy van Ju^
fiterjeid: Dit fey Saturnus Soon en wenkte en knik-
te. van onder fijne Hemelshlaauwe Wenkbraa-Wen

:
terv^ylde Propheet ontrent het Anfwoord-zeven

i^iË''"^'f'J ^^^^^^^-^.i MenfchldLaar
Caihfihenes

, d,e dtt op een Tragtfche vyüfe \ als Strabo
^anhemgetu^gd^^erhaald, uitLtendlenverM
enmetfabulen '-^el degelijk opj^kende^l^mefuitdruk,

slt^as
^^-^^-'-Zj^ide, dit hyjuplters

Dit felve werd van Euftathius , uit Herodotu,
veftigd

:

als hy in fijneGriekfdie aT^^S^ae!^^
over Dionyjiu, de Werdd-befch rijverSh,^^^^
roJoti^^verteldaokdatdeGod/^rakenindeTemX
Ammon door fiamme tekenen, en toe. enaf-JnkiniLen
em&^'wierdengegeven. ^ '-"'^fn^en

Hier hebben wy dan weder een foort van Orakelgeven: cn die niet alleenlijk alhier, maar ook odandre Plaatfen (gelijk ordinaarlijk d'ene van deandredekunftaffag, ofleerde, endoo communicatie ontfing
,
enz. j fo by de HeliopolitaaMeGoJ

en des fdfsOrakel, als dat van de ^i^X/plSfvan de ^M., ^vaar van
i^^^^verhaa] .^n dc Syr.fihe God:nne , e„ mceidKï allen met W.;., knikken, en andre bezeilgen des Lrchaams, hunncOrakel-ant-woorden7^1Van welken dan de Antijlites , ofde Propheterdes

Van'tQr^M der nehopolitaanfihe Apolh fpreekt
T 5 ^ Ma.
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:»46 Vcrh^ftdeling van de

Macrobius op de volgende wijs : , , Het Beeld van

dc Heliopolitaan/èhe God werd op een dmagletel
"

cedraeen, even als de Beelden der Goden inde
'

'

Circenfiche Spelen werden omgcdragenren
li)n

'\ ordinaerli)k de dragers, die de lelve op hunne
'

Ichoiidren nentien en dragen, de allcrvoornaam-
"

ften defer Provintie; en die fich , van langer

hand door kuisheid hebben gefuyverd ; en

»£hoofd-hair (cegens die tijd) hebben laten at-

fcheren. Defe werden gedreven door een God-

dcliike drift, waar hecndeGo^hen vooi-ftuwd

en levd ; eeenffins waar heen hunne eigene

drift ofwilhen voerd. Even alswy fien dat te

MiumdcBeddendev Fortuinen (van die fem-

, ,
pel ) beweegd en voortgevoerd werden , om

, ^«/lyowi te geven.
'

Bvfonder aanmerkeli|k is , 't geen hy met enen,

ook van é>i Beelden derFTninm te Af:Uum (dichte

en in 't geficht lelfi , van Home) teid
:
nament-

. dat de Pclven ook op dusdamge w.jfe w.erden

cévierd enz. om de Orakel-ant-v^rde» der felver fo

"^•l"tTu[^:a-"kndtetGodenO«^^^^^^

GrSw, often minfte Sicilië, plaats had ,
fchijnd

Slniger' maten te bli,kenuu7W«^ : d.em

(doch twijffcle ik n.et of''''^^f'^t'J
y^lto , nu reedsbygehaald , vanfpree^^^^^^

wel met meerder «>« vry aanmerkelyker om

ftandigheden) „ Vele pr.W.;to/5»

„ AeGrieke»; foookvelebyde^^^/.««'«'.

; lenookindit^/-: maar de felven geven hun



3

99

ORAKELEN,
, ne Antwoorden noch fonder Priefleren, noch
,
ion^<,x Propheten. Doch defe [^ö^y/i] ^erd door

' (of van) fichlbU^beweegd/en eccfLoor ?^r

;;

van) fich felfsG^^^^^enVel o^^'/^eX-
ven,komd hy fig yoor eerit infij» Setelte be'weZ

" l^f'^fj""^'^^'^^ en fo heen dragen

„ Eyndel,;k treed dcOppn^prieZ
„ toe; ennemaangebede,,hebbende,^wi«„
. over alleJoor^en vanfaken. Waar ont'rent, fndl^

hyu'.7£^r^/, hyook/.r^^^ro:;^-^^. offohyintc-
gendeel toc{laad [\ geen gebeden we ^] fich
voorvjaard^urt bedeed: en leyd ook den genen
die hem dragen, als een Voerman de Paarden

anPwoordenop' en nemenle gene fakeo ter hand
tfyheyhge, cly burgerlijke cn private, fon-
der daar over defe G.^ om raad , of kunde der
uitkomft te vragen \ geen aan henlieden werd
voorfe^d IS fpeciahjk, >tgeen de rijden vanher
jaar en der iclver gefteltenis

, ten opficht van

r?l ' w" ^^'''^^ oFquadc fuccerten
raakt. Wanneer

, namentlijk
, het van hui..

reylciitydigof ontydigis, enz
Dat'er meer aiergdijkckunsjesgepleed wier^

den n) andrc Orakel-plaa^Jeu
, toond ons de felve

/^rw^;/, in dit nu genoemd Traótaat i alshvfeid-
„ dat op de Berg Libanon, ontrent een dag reyfens
„ van iJ/^/w , in de T.;^^./ van Fenu^

( buiten de
„ kollciijkhcden en gefchenken, heerlijke Beel-

den, en andreverwondremwaerdige faken, al-

daar

>»

»

I >

i»

n
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Verhandeligingvanik

daar te fien , ook deiiitwerkfelen [of Mirake-

len]derGodenklaarkjk te fien waren. Wijl 'er

"
de Beeldenfweetten-, beiveegd wierde» , en Orakel-

antvjoorden gaven: en 'er dikmaal in de Tempel

\ terwijl die toegeüoten was ,
geroepen wierd

'

met een luide rtem, die van velen gehoord is.

Maar laat ons nu ook eens befchouwen , op wat

wiisdit kon te werk gaan , fonder dat daar toe em-

oe overnatuurluke Dmvels'ko7iflen van noode waren.

Dit leerd ons vooreerft het Orakel van de Juptter

mius, óioox rheotecnus gefabriceerd, en quanfluis

geconfacreerd naar 't verhaal van Eujebws cv^ Ruf

fnus. Welke laatfte ,
gelijk hy met in de

faak over een komd , in de omftandigheden der

felve wat fpeciaalder gaat , en op defe wyfe t ver-

haal doed: Dat men by^^^tó. een beeld van

V JupHer mitus [oiAmicalis , ot de Godder Vrtend^

fchaP enz. ) door confecratie .
oïplecbtelijkeheylt-

" ,iJtvi 'wyding , en niet alleenlijk limpchjk foda-

'> niee,maar feite gepretendeerde;»f^g/>/:.^a»Ar»^^^

" //Ahad trehevligd»en fodamger wijle toegelteld,

dat het (N. B, ) de ogen der aanfchouwers be-

drooK,met verwonderlijke bewegingen en teke-

nen te vertonen , en Orakel^anfoiocrden t^ geven.

En dat men 't felve (naar dat men luiks aan de

K^yr^re» had verfekerd, en den dommen geme-

"
nen hoop had doen geloven) door fijne gepre-

tendeerde OrM-antv^oorden, tot een inftru-

ment gebruikte , om dcnChrifiene» te vcrvol-

Dkleerd ons ook 'c Orakel van de valfche Waar-

,egger^/.xW- ,
op %

Cgel^kffin de Geweften van waar hyfe gehaaM



had
,
vele waren enz. en die dQGodG/yhnyaliciiQ-

lijk verbeelde] „ aan die genen die 't verfochten :

- doch niet geheel en al: maarvoornamcntlijk
de ftaert en de verdere reft van 't Lichaamsdoch
het hoofd in fijne boefem bedekt en onficht baar
houdende. En wanneer hy nu cindeh)k de me-
nichte gans verwonderd en verbaafd wilde ma-
ken

, beloofde hy ook den God
,

' fclfs fprekcn-
de; en Tonder Verklaarder van des feliswilcn
mening

, fijne (Sodf^rakeyi gevende, te vertonen.
U aar op dan met kiene moeite

, enige kraans-
darmcu aan een gehecht hebbende, en die in het
door kond gemaakte hoofd ^ door een gepro-
portioneerde opcncning gevoerd , hv antwoord
op 't gevraagde gaf; terwijl cenander van ach-
reren

, door die darmen , en gevolglijk door de
mond van dien van Doek gemaakte
geluid gaf. En wierden defe Orakeleji genaamd
lelfsllemmigen

, (ofdoor de mond van den God
lelfs gegeven.) Ook wierden de dusdanigen niet
overvloediglijk , noch aan yder een gegeven :

maar aan grote, rijke, en feer mildadige Lie-
den , enz.

Doch om aan defe woorden wat meerder licht
te geven fullen wv voor een gedeelte 't geen 'er
voorgaat van wat hoger op- en byhalen ; Hy
had fich al lange tijd te voren een Draken-hoofJ
toegefteld,dat van Lijnwaet (ofdoek) gemaakt,
en doorVerwen en koleuren verder opgcfmukt
een Menfchelijkaanlchijn vertoonde i en dar*
door paerde-haeren bewccgd en getrokken , demond opende en weder lloot : dat ook door de
lelvc paerde-haeren fijn fwarte tong , dubbel als
die van een Slang , uitflak en beweegde. En
wicrd ondertulTchendeP^/^/yfy^^Ur^rf?, fhui*

ftil-
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350 Verhandeling van de

ftilliik opgevoed; om tegens dat het tijd was,aan

»t Volk te komen vcrfchijncn, en de tragffdie

te helpen fpelen: of, eerder, om de voornaamfte

„ Perfooncnbedii)verderfelvetezi)n

'tGeen in fip Theatrum Hifioncum
Uoitdorffius ver-

haald , acht ik hier ook met qualijk te pas te ko-

menVdefefeiddan: „ Alstelfenak tegehjkmet

, JiLrtenLuther enigeleer geleerde Lieden te fa-

men waren, wierd aan hen aldaar vertoond een

l^ar^nleeld , met het Kindeh Jcfrs op den arm i

en op fodaniger wi)fe door konlt gemaakt ,
dat

een Monnik, achter 't Altaar gelcholen dat

met leer klen^ moeyte fo kon bewegen s dat het

^an die eenen die aldaar qiiamcn gaven op-oftc-

Z met het Hoofd, en te gelijk ook met het

- Kindel^e, toewenkte , en tekenen van goede

"
gunft en gencgentheid bewees: maar weder m

- SeeUan die genen, die me: ledige han-

"
deqi^men, doordrajenvan'thootdenafwen-

"
dent^ het aangelicht, fijne onwil en gram-

fo?.S/'*^een de PaterMhanafMe^
r/Tn ' Tcap. vfn 't eerfte Boek fijner Phonur,,e

VanVichf lfs verhaald: „ Verders gebeurde het

dat k mime Studeer-kamer naar een bequa-
„ dat IK, mi)H

van'tRoomfch Colle-
mer en ruimer plaats ,

vdu l *
^_„-.i-»rfen •

n\n de Galerv genaamd, moeit verplaatien .

b r;icn weïkl als noch, die pi)P, waar van

hiérbov-engefprokenis, van nlle Vreemdelin-

oen onder de naam van \Delphijche O..Mwe:rd

' re?choud en gehoord : met ^üe veranaern^^^^

' nochtans, datdepiip,dietevoren, rgeen^^^^^^^

' een helle ftem ^^.^^^^^'^
g^if^^^'^Xor een

" een feer verre fpat e deed verltaan ,
nu door een

rppe en fl-w^ft^n., enheymel,kerw,s,on-



on A K l: L E N
oi'f"5 'l^r

verfierde en boertiger wijle gepradi-

- kingdoea: en wel metluik eenkunft, datnie-mand der byrtanders van die heymelijkeover en
' weder Mommeling en coUufie (dac ik het fo noe-me) iets ontdekt, of vermerkt. So dat het noch

hedensdaags op die wijsaan de Vreemddineea

dtwerkftuk met begrijpen, fulks, aanlicnvoor
pe van een Duivel, die daarin heymelijk fichverbergd en werkt. Want het Beeld opende

' fluit de mond
, naar de juifte en nette over-e^";kom l van 'r (preken en fwijgen , en beweegdook ode ogen. De oorlaak

, nu, waarom 'ik« dusdanig een konft i^uk verfierd hebbe , i om de- guitachnge guichelaryen en 't konilig bedrodi
^>

der oude (Heydenfche) Papen, onuent hunne
' vertonen. Want terwijl fv door ee-

"^Tv. ^''^M ^'^^P^" f I^oedanigen ik in mij^ne
.,0]^^./>..belchrevenheb) hunne! quanlTuKsw!
^> delijkoAntvjoorden gaven, dwongen ly te geli.k
^> het Volk

, indien fy anders wilden ve4oord we
5> en, te gelijk tot het geven van rijkkehikOfTer-o handen So dat door fuik bedroch Imnne winft
"

fk nT.? 'l'
W'fonderlijk vermeerde. Alhoewel

„ k met ontkennen wil, dat de Duivelen heymc-
ijk lich hier onder vermengd hcl)bcn. Welke

al erlaatfte woorden ik voor Keekening van de

Lmn^:f" '
""'^ '"^^ ^""P^^- ^"'^

Uit dusdanige Voorbeelden ook iccr wel te

Vin dit Orakel fpreekc aldus ( buiten \ geen
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„„ rohdluielifii VM Je

hv 'er van gefeid had in Gjne Befchrijving van 't I<r^

van Apollmiu, Thyanem )
Phihflratm , in fijne

Befchrijvinge der Helden: „ Dat, namcntluk, 4

Tar eif« . ten tijde der Trcj.a.fihe Oj>rhi, hun-
'

'
n^o lare OrJke!-f!a.,fen (en diefy .n hunne

'
' etene Steden en Provintien hadden) W-
"

^fZd'« het Dodon^eifihe ,
namentlijk ,

het

" end'andren , die 'er noch .n

"
en waren: Maar dat Cy ook londennaar

" ^rOrZhiinLcsh,; dat Ib heel verre met van

"
Ito was afgelegen! Wijl't de 0..fe/-/>&." was

" vanO^Vw: wiens hoofd, naar dat het door
'
' dedo^&Vï*^ Wijven van de romp was atge.

"
;erukt,ovei Zee daar heen gedreven was; en

In holle lhclo,.kf,jn
OrM..m'u:oordmi4.

Watrom ook niet alleenlijk de Z./i««, maat

ookTandre JloUér, . en hunne gcbuten de>-
- - »»"om KWenG»#«*«' daar heeft reysden

'
' fXi^en felfs van J3^y»»« <]"am om daarRW
« ^««Ten

'
^Is uit een Orakel aan Or« gcge.

„,et lichtelijk lieten
bedriegen, naa^d-enj

fcer wel witten wat
kunq«, met gem^^^^^^^

enB..tó*e.,w.erdeng^^^^^^^^^

Lieden, d.e daar mede op ücj^^ J^
I^^

enz. gelijk byonsop
Kerkmmenenj

_

gelchied) hun gewm en
^^l'°''J",^^óndering

'^''^^rafrv^b^hrenT^oó"^^^^^^^^^

hedcnsdaajs niet alleenlijkm de fo genaama
^^^^^^^

•5 5

> >
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ORAKELEN.
3^5

Ao'.;f»ofderfelverby-gevoegdc Poppe-fpel (t'Am-
fterdam en elders meer) wat plompelijk j maar oök
in de Mariovettesy feer aerdiglijk en verwonder-
lijk werd gepleegd. Want dat die ibort van Mm^
nonetten by de Ouden ook in gebruik waren , tonenom Arifloteles y Apulejus , Vitruvius y enz. alsbliikc
mt de nette Befchrijving diefy ons,in hunneSchrif-
ten

, van de felven hebben nagelaten.
Ook konnen fulks wel becriipen, die genon •

die
, op Anttuerpfche en andre Omr- - t-.^?»^ ofVor-

ftelijke folennele Feelkn , gelicn, . ..n^ hoe en
Schepen

, en ViflTchen , en andre grote en wonder-
lijke gevaerten , oflangs Ih aat, ot in 't water, wer-
den gevoerd, gewend,en gekeerd enz.naar 't belie-
ven dier gener, die onder de felven fodaniger wiifö
verborgen zijn, datmen niet fien kan, doorwac
middel die Machmen werden bewcegd en «releyd
So ook

, die oid geflen hebben hoe op (ïe Speel-
tonelen (daar een overvloedig hcht ontrent is om
fo te groter killer aan Toneel en klederen , en an^
dre cieraden , te geven) een Mercurius ofandre Göd
fo fchiehjk ten Hemel viard, ofnedcrdaald , . ofin
de grond wechfinktj een Berg ofZee , öfander
gevaerte

, fich fchiclijk vertoond of verdwijnd
door Machinen of t^liegnverken daar toe gemaakt

'

dat de manier, waar dooi fulks gefchied, voor de
aanfchouwers verborgen blijfdi en min doorfich-
tigen daarover verwonderd en verbaafd rtaan.

\ Daar dan dusdanige kunsjesgcfpeeld wierden,
'\n plantfcn die met voordacht i'o waren gcboud, en
anderirms toegcileld, dat en door *t fchemerlicht
cn 'c verre af-zijn der befchouwers , en .mdre mid-
delen mper, die onder veelvoudige prxtexten kon-
den verfierd werden , aldaar fo konft en natuur
malkaHdren bylonderlijk konden te baat komen :

* kon.
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Verhandelmg van de

konmen feer lichtelijk het Gemeen mifleyden en

verbalen j en daar door tot een fuperftitieufe eer-

biedigheid brengen, en 't geloot van *t geen men

wilde dat aldaar miraculeulhjk geichiede.

Voornam^ntlijk wanneer 'er reeds een voor-

oordeel den aanfchouweren defer gepretendeerde

^vo»deren , door voorgaande verteUingen enz. was

ingeboefcmd; of ly doch anders, uit kleen oor-

deel, fo met luperiHtie waren befet, dat fy altijd

meerder waanden te fien , en fich verbeelden ,
^al$

fy waarlijk lagen: en daardoor dan met alleenlijk

fich lelfs bedrogen ; maar ook wonderlijke Mira-

kelen aan andrenquamen re vertellen.

Seer aerdiglijk werden ons dusdanige be4riege-

ryen voorgelteld in die bylónder geelbge F ranUe

Comciedie , genaamd J.a Devinerejfe , ou les faus^

Enchayitemevs ; waar uit ik reeds pag. 274- lejs heb

bygebracht) als in welke ons Ib wel vertoond wer-

den, de alleraerdigrte greepjes en praóhjkjesj en de

ceellit^lte veriknngen van Mirakelen en Vooiieg-

linaen ten Toonecle gevoerd ; dat 'er by na yder-

een'^voor verfteld moet liaan : by voorbeeld het

Waarfeogen, door 't doen fienin een Spiegel , ot

emmer met water j het Ichielijk doen verlchijnen

(door 't fchrijven van een Brief, en quanffuis weg-

voeren der felvc door *s Duivelkonft )
vanPerfo^

nen , die op dat ogenblik quantluis leer vele mijlen

ver abfent waren ; het fchielijk wegnenjen m te-

woordigheidvanandren) van gepretendeerde leer

grove en fware Waterfucht , en doen overgaan der

felve in een ander Lichaam aldaar tegenwoordig j

het doen vallen van Menichelijke armen en benen,

als van boven uit de Lucht ( onder Donder en

Blixem ) en 't verenigen van die leden tot een le-

vendig Lichaam , dar , he: Toneel omwandeW
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orakelen'
hebbende, onder de aerde verfinkt j het doen ver-
fcliijnen

, en 't doen fprekcn en Voorfèggen van

.v^^'t 5 het deen verichijncn,
eyndcJijk, van de DWleJfs : en veel meer an!
cn-c greepjes en kunsjes,om niet aJJeen den lichtffe-
ovjgen te bedriegen

. maar ook Celfs d' alleronee-

Zt ,
^^^'^ verwondering en vL

S'en'
'^rdiè^^^^d der vmdmgen en

oude Sdu IJ vers
( buncn 'tgeen 'er reeds door myyan IS bypbracht) en hl ik hier noch maar eeiexempel byhalen
f wijl'er van fclfs nochg.volg-

lijkgenoegraamtalderfelvcrfichnilop doen) 4de Verklaarder der oude Comedi.-fchnjvcr

D> brengd, datmen onder de wat doorfichtigerLie-
den het ipulletje van P^thagóras noemde , en datop defe W IJS te werk geiield wierd : men nam een
Spiegel

,
en Ichreefop de felve met bloed fodani^e

et eren en woorden , alsmen voorfeid hadde , dacm cle Maan hch fouden vertonen : waar-niamenaan d e gene, dicnmen, dus bedriegen wilde, dichtvoor de Spiegel idiende, om door d.e Spiegel aïo tehen t geen hchiri de Maan, alseen Wo^nder-
ti'Ken en V oodeggmg vertoonde

, achter den fel-ve ging ft^an
; en alfb aanwees wat 'er quanïïuis inde Maan gdchrcvcn Hond. 'c WeJk behendiglijk

te werk geücld 7,„nde (gelijk dar ontrent alle loor-
van guichelaryen dicnd geda.m, offy verlie-
alle hun aerdigheid

) den eenvoudiacn en llt-
perititieulcu bedroog en vedleid m.iakte.
Ook hadden alle dusdanige kunsjes het aller^bete fucceshyfodanige Lieden, d,e door fuper-

Ititie vreesachtig, en daarom licht te verbafen wa-
^ ^ renj

<
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35Ö Verha?ideliging van de

ren; en wien' reeds al te vooren fchrik en vreei

was inj^eboefemd ( indien ly anders wat onvert-

raagd mochten welen of fchijnen) voor bylonder

quaad wedervaren i
indien ly tc na quamen toe

te treden, tothetgeen'ertebefchouwen viel; ot

indien fy over een Tobbe ol ander vat, met wa-

ter, ofvoorofover een Spiegel gefteld, quamen

achterwaards om te kijken, om te fien, wat daar

mocht gelchieden. Op dat alfo , 'tgeen boven

het Bekken , of Emmer , of Tobbe met water

,

of achter de beichouwer van de Spiegel ,
in de lel-

vebehendiglijk, en met een fnelle voorbygang

,

cn daar door twijfFelachtig , wierd vertoond ,
t zy

eniiï levendig Mcnfch, of andrefaakf tzy ichil-

dery of iets diergelijks) te bcquamelijker ,
londer

dat het bedrog gemerkt kon werden , wierd gepre-

fentecrd. Wijl 't omfien de brod in t werk kon

brengen, en de boevery openbaren.

Hier by waren fen zijn noch hedcnsdacgs) foda-

nicre bedriegers wel fo loos, dat fy met alles aan

allen vertoonden; of yder op defelve wijle han-

delden; en daarom ordinaerlijk wel peyldcn en

onderfochren 't verftand en humeur dier gener,

die oïGodfpraak quamen te verfoeken, o^^^^l^
foorten van marjeggcrye te confuleren. tW elk',

foo 't defen bedriegeren in defe of gene Vrager

onrichoot, de meefte en fottc hoop hen evenwel

in credyt hield.

Van wat kracht en nadruk de fuperftitie ontrent

fulke en diergelijke faken is, tonen ons ae/diglijk

en krachtigllik de feer vermaarde oude Schrijver:;

Theophrafius Èrefiuf(dc Leering van de grote ^ri to^

te/es ) cn Plutarchus. De eerfte , namentlijk Thea^

phraftus , befchrijfd de fuperftitie op dele wijs;

De fuperftitie kimmen feggen te zijn ,
een
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ORAKELS K 5^7
vreesachtige gclleltenis des gemoeds ontren^
hcc Goddelijke. Want een ibdanige is 't, die
metgewaflfjne handen, en 't Lichaam met VVy-
water befprengd , een Laurier-blad in de mond
neemd, en alFo den gehelen dag om herv/an-
deld: die indien 'er een Wefel , dwars over dc
weg

, voor hem heen komd lopen , niet eerder
voortgaat, voor dat daar eerft een ander is voor-
by-gegaan ,• of dat hy eerft drie ftenen heeft
over dc weg geworpen. Die indien hy een
Slangm fijn huis heeft gefien , op die plaats een
Celletje doed bo4wen. Die de gcfahdc ( en
daar door geheyligde, engcëerdej ftenen, mec
ohe uit een kruikje, overgiet : en van daar nicc
Icheid, voor dat hydenlclven eerft, metgc^
bogene knien , heeft geëerd en aangebeden.
Die indien , bv geval , een Muis fijn Meel-fak
heeft doorknabbeld , naar een Waarfegger , of
Verklaarder van Wonderen en V^oortekenen,
loopt 5 om te vragen wat hy daar over doen
moet ; en indien de felve hein feyd dat hy
naar de Schoenlapper moet lopen , om die we-
der te laten dicht maken , het antwoord van
defen Waarfegger veracht : en van den fak ver-
vaerd zijnde , <iie ledig maakt , en in een hoek
werpt. Die ook dikmalen fijn huis wijd en
iuiverd. Die boven op geen Grafrftede durfd
gaan

, noch komen daar een Kraam-Vrou is.
Die, indien hy iets gedroomd heeft , naar de
UitiegfTcrs van dromen , naar de Waarfcggers;
en Wichelaars loopt; om raad te vragen, wac
God ofGodin ne hy daar over moet aan roepen,
en offeren. Die op de gefcire Maand-tijden,
met fijn Wijf , naar de Inwijders tot de Hêylig.
heden van Orp/peifs gaati of fo'tWijf ongele-
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^3 Verhandeling van de

gentheid heeft , met fijne kiene Klindercn en

der fclver Voedfter. Die van geen driefpron-

gen '{ der wegen ) weggaad , voor dat hy lijn

hoofd met water gefuiverd heeft, en eenSui-

veraarfter geroepen , om hem [ Sie hier van

de Vcrklarmg Pag. 292. enz.] met Zee-ajuyn,

en met het rond-om-dragcn van een jonge

Hond fom fijn Lichaam, ) tefuiveren. Die

cvndelijk ook , indien hy iemand fict die DoJ

is, ofde vallende fiekte heeft, alfchrikkendc

en bevende in fijn boefem fpoud.

, , Plutarcbusyxn fijn Boek van dc fuperftitie/eid:

Daar na , wanneer fy van den droom zijn ont-

waakt , verachten ofverwaarlofen fy die gecns-

fins, ofbelachendefclvej offijn in tegendeel

verblijd, dat 'er niets van 't gene hen verfchrikt

had waarachtig is: maar foekende tcontvhe-

den de fchadiie van 't bedrog, dat geen quaad

in fich behelfde ,
bedriegen fy daar en boven

met kracht, fichfelven. En met grote beroe-

ring (ontrent hen felfs en andren j verquilten fy

hun geld aan de Landloopers , en andre ruich-

te van bedriegers; die hun dan voor-preken
:^

indien u een quade droom heeft verfchrikt ^ of

indien dc nacht-fpokende Hckate u heeft ont-

fteldj fo roept iemand, die'om loon fuiverd

en wijd : doop u felvcn in de Zee ; en blijf

daar op een gehele dach ter aerde nederfitten.

O Grieken, hoe feerzijtgy ook , door de fu-

perftitie, uitvinders van Barbarifchc feden en

plcchtelijkhedcn 1 als daar zijn de wentclin-

lingen in hetfiijk; de onderhouding van Sab-

bathen ; de fchandelijke vernedering met op

het aangeficht voor-over te vallen ; het fitten

by de Beelden cn Altaren j en dc feer .abiurde

3 3

3 3

3 3

> 3

3 5

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

5 3

3 3

3 >

3 3

3 3

3 >

3 3
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>9

O KELEN.
(of uitfporige en verfchrikkelijke

) wijfen van
#» aanbidden.

„ Augufihius: (de DoSirimCbriftiana L'ib.U.)
hier uit Ipruiten dusdanige dingen^ dat indien'cr
een kleed door de muilen beknabbeld ofverbe-

*» ten is, mennieerder vreefd om deüifpitie van
't gevrcefde quaad , als voor enige tegenwoor-
dige fchade. Waarom liet een aerdig loopje
van Cato was , dat hy , wanneer hy wierd gecon-
fuleerd van iemand , wat het doch bedieden
mocht dat fijne koiiflen van de miiifen door-
knabbeld waren , daar op antwoorde, dat fiilks

niets wonderlijks ofquaads voorbedicdc ; maar
dat het van een fecr quadc voorwikking gewcell
fou zijn , indien de miiifen van de kouHen door-
knabbeld waren geweell.

Maar gelijk defe , en vele andre wijfe Lieden

,

dusdanige ydelheden niet alleenhjk belachten,
maar publijkelijk befchimpten , en ten toon Hel-

den : fo bleven evenwel onder *t gemeen die 1'ot-

ticheden in duur en waerde ; en hadden 'er de be-
driegers altijd hun voordeel af.

Doch lact ons eens wederkeren naar 'tOrrfji-É»/

van de gepretendeerde Jupiter Ammoit , of Ram--
ntOHy en eens onderfoeken en befch(juwen de ma-
nier van Raadpleging aldaar door Akxaitder de Grote
gebruikt.

Om klaarU)k te doen fien het bedrocli van hem
en de Papen daar ontrenr gepleegd , om hem allo

een groter achting te doen hebben, foby de fijnen,

als wel voornamentlijk by de OrientaalJ'chc Vol-
keui kan ik, mijns achtens 5 niet beter doen, als

bybrengen *t geen 'er Diodorus Siculus , Curtm , Plu^

tarchus , en meer andren , van getuigen.

Diodorus Siculus fpreekt 'er van op defe wijs:

Z 4 Als
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üO VerhaK<leling van de

, kis nn Aïexandfr door dePrieftercn tot in de

5> Tempel was geleyd, en in tegenwoordigheid

3 5 van den G(>i/quam ; quam de Propheet, een Man
7> van hoge jaren, tot hem toetreden, en fey-

5> de: weesgegroet, aSoon, en neem defc groe-

> , teriis van den Gö^aan, Waar op Ahxander [lich

9, naar den Go^kerende] weder leyde; \k neem
die antwoord aan, oK^yü^É-r jen van nu voortaan

3, fal ik i4we5oo;zgenaemd werden. JMaarfultgy

3 , ook aan my 't Ópper-gebied des ganfchen acrd^

3 , bodems geven ? Waar op de Priefier naar bin-

3, nen in de -«^^/^ trad, en die Mannen, die de

j, God droegen , fich met fekere maat en trant

3, van ftem bewegende ,
hy [Prif-y^er] daar op wc-

3, der antwoorde , dat de God hem vaftenfèker-.

9 , lijk fijn verfoeic toeftond. Alexander vraagde

? > verder , feggende , 6 God , openbaar aan my
doch het gene ik u verder wilde vragen; na-

>, mentlijk, of ik deMoorders van my Vader al

*, heb t' ondergebracht , of dat 'er my noch eni-

gen ontglipt zijn ? Waar op de Propheet ^tAct

9 3 luids-keels riep , en hem beval goeds-moeds te

5> Zijn: wijl'crgeenMenfchter wereldwas, die

>, zij n^^</fr kon belagen of beledigen. Dat daar

5, en boven de kentekenen , van dat hy uit de Göi^

9 , geboren was, fouden zijn de grootheid en 'c fuc-

>, ces van fijne daden. £n dat, daar hy voorde-,

9i fenonverwinnelijkwasgeweeft, hy van nu af

5, aan foupnvermeefterlijk, en altijd vidorieus

>> zijn, enz.

'tGeen'er Curtius van feid , is. dit navolgende;

IVaar op d* aller-oudjie der Priejiereji , aan Alexaitder ,

als hy nu nader quam toe te treden [in de Adyta nament'

Itjk] de naam van Soongaf', verfikerende , datfijne Va-

derjup}terfelfs hem dus noemde. En hy [Akxander^



ORAKELEN. 3^1
filJe Jaar op , dat hy dienaam erkende en aannam ; ah
vergetende dat hy van Men/che/ijie conditie -was Ver-
der

s
vraagde hy, ofJijn Vader aan hem, doorat noodlot,

het Opper-gebied des ganfchen Aardbodems had toege^
Ichikt Waar op -weder de Priefier , hem op de fehe oü///?

p uimfriekende
, feidc , dat hy het Opper-gebied desge-

helen Aerdrijks verkryvenfouy enz.
Hier op voegd dan de lëivc Curtius feer edelmoe-

dighjk (en gecfd daar mede te kennen wat verftan-
dige Lieden van dusdanig een Comedie te houden
ftadden.} Die naar -waarheid en rechte gefchapenheid
der fake hetgeloofvan dit Orakelemmeren veilde . dien
Jou waarr^k de/e antwoordfot enydclfeh'ünen. Maar de
Fortuin maakt, dat diegenen diefyged-wongen heeft voor
t merendeel op haar alleen te bowwen , meer begeerich en
trachtende naglorie zijn als be^uaam om die -wel tege-
bruiken. Hyieedderhahenniet alleen, datmenhemd,
Soonvanjupiter noemde; maar hygeboodhet ook. En
tervjijl hy defaam fijner reedsge-wrachte daden dus focht
tevergroten, quam hy door defe benaming defelvetever-
minderen En de Macedoniërs, die-welaanKoninkn}.
keheerfchappye gevjend -waren j maar met een groter
fchadmve van vryheidals andre Volken, quamenhem,

mht/l 'Pf^'^'l'if^ehalllarkheiddeonjlerfel
r^kheidfch aanmatigde , met meerder 'warsheiden weer-

-iZJ^IgZ!"' ofaandenKonéng,

Van welke weerfin enz, en de droeve toevallen
^aaruitontflaaninC/^/.., Philotas, CaMhenes cn

van fpreekt PWr^«, op volgcn.ic wij/e : van deOrakelen [zm hem Z^%^S^n-] jchrijvenditdemeet
Bsprie-Jchnjvers. Maar Ale.anderfelfs , in die Brief

^ 5 dL
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Verhandelilfg van

die hy aanfjne Moederfchrijfd, fiid, dat hem enige hef-

rmlke \ of door hem en de Papen verbonden ge-

houdene ]
anf^oordcn gegeven <waren ;

dtehyu^eOer

\ekeerd. aanhaarfelfs alleen fou verhalen. fm^H-
een. dat'de Propheet

hemin'tGrieks.. op een beleefde en

iriendelüke wijs 'willende aanbreken , enfeggen Pat-

tlLdquaimisteflaan. en ^^-^
7«

de S tegebruiken, endoor dooUng alfo. ^-fos[oSoc^

tanjipiterïV^fe^^'^^ ^« datfexander dat geheel

gretLko^attei ^l^^rne^ndojmg-waj^^^^

^daaruit het gerucht 'was
ver^reyd , dat de Godhem Ju^

pitersSoon hadgenoemd. « ^^«r^nlcroeoas-

ïrrXrJoor hem tot OrM-i^e." buitens t.,ds

,

^.^L icvan • Op'ivelketüd.menfeid.dat dePrtejter

defe WIJS van .

Juxander aanffrak , tnplaats

^an Amrnm , Patdios\dat Soon van

yupiter f^'^'^'J^l'^T^^^^^ fcheen Jupiters Soon

ITBZbarJfihllt^^^^

Niets, ofnietveel, -^c^^^^^^^^^^

tarchus wegens ^^^''^^
^^"^ ZTxa^^^^^^

venfeid,,;tgene^rr-^^^^^^^

op defe WIJS verhaald .

fjl^flf/, ^ ^erfochtden
aldaar over de natuur ^^J^'''^'^^^'' anfwoordials
Codon^JijneGoddelijkeAnt^^oordEn^^^^^^^

hy voorgaf) naarfijnfin en
genoegen verkregen

reyfde hy iveder naar JEgypte. l ^ j ^- werk ee-
Wh-tgcen hy reeds te voren had te werK^g^^
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ORAKELEN,
fteid , om fuik een antwoord te verkriiaen geeft
ons uitdrukkelijk 7rogus Pöw/.eXofliever des felfs
Verkorter

J te kennen i als hv leid: Der^
bfhengafAlexatidery deivijl hy voor Jicb de naam enUam van Goddelijke oor(pronk {tngeboorte) focht te ver-
hijgen , en tegelijkfijn Moeder va?i lafier-kladde te ont^
lajten:, door voor-uifgejondene boden ^ heymelük te ken-
nen aan den Vriefieren, ivat antwoord hy hegeerde te
pvtfangen, Waarom ook ,fo haaft hy in delhnpeltrad,
de Frtefiers hem alsSoou vanHammon ana7nen te be-
groeten.

Dat het A/i'jfW^r geenffins gebrak aan wil of
middelen, om de handen der fodanig- Vapen fo
we te (alven

(
gelijk hem ook geen middelen ont-

braken
, om indien fy tcgens hem quaadwiUie

mochten zijn daar toe dwingen ) dat fy aan hctn
een antwoord naar fijn wel-gevallen gaven, acht
IK, lal niemand, die van enige ervarenthcid is
ontkennen. Voornamentlijk die fijne ogen flaaj
op de exempelen wanLyfavder, en andrc^ meerx
f" ^P!"'!^ P^'V

.
ontrent

i^^t Delfhtfche Orakelgii^lQ^gd: en van henV A/<..v^«-
der lelfs.

Buiten de toeftel cn kunsjes ontrent de nu reeds
verhandelde Orakelplaatfen, zijn 'er noch feer vele
andrengcwccll, die ons door de oude Schrijvers
met zijn verklaard of nagelaten. Ook Ibud' het
(Ichoon die alle welondcrfochtcnfobefchreven
waren

) gecnnrins nodig zijn die alle te verhande-
len. Waarom ik dan noch maar van enigen der
fclvenfpreken fal ^ en daar mede mijns Tchtens
den redelijken Lefer konncn voldoen : wijl *t hier
maar op exempelen aankomt, die niet fo feer om
talenmenichte, als kracht en nadruk der felver
moeten gelden.

*

5eer
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364 Verhandeling vmh de

Seer gaerne wil ik ondertuffchen van andreri

die meerder belefen en ervaren zijn , en van con-

trarie opinie in defe fake , verwachten het voort-

brengen van exempelen,dieN B, helder en krach-

tiglijk bewij fen , dat het ten m inften in en ige Ora-

kel'plaatfen , of Tempelen , geen Menfchelijk be-

drog, maarovernatuurlijkeDuivels-kimft en be-

drijf, zygewecH.

Doch laat ons voortgaan tot httOrakel van de

hpoüo Clarius , en 't geen Tacim , in het tweede fij-

nerJaar-boekcn,daar van verhaald: Derhahen voer

By \Germanicus] by de kufi van Afia lanx , en tot Colo-

phon aan , om fich van deGodIpraak van kpoUo van

Clarus te dienen, GeenTTijfi gelijk te DeIphis y maar

,en?aap> uitfekere{N,B')geflachten en meefialvan

Mieten gehaald i
neemt daar alleen kennis van t getal

tn de namen derEaadspleegenden : daar na in een hol

gedaald zijnde , en uater uit een verhole Bron gefoopen

hebbende, gemeennjk noch op letteren noch op enig dichten

fich verfiaande, brengt het Ant-woordvoort ingedicht

gefielde op het geen dat iemand byfichfelvenm tver-,

mft begrepen heeft. En gafnen voor , dat hy aan Ger-

mankus > door omvjegen y gelijk de wijfe der God^raken

is> eentijdigenfierfdaggefpeldhad.
, ^„

Alhier wierd dan geen Vroww gebruikt ,
(fchoon

fulks byna meeft over al gefchiede) maar een Man

:

apparentelijk om dat de kunsjes , die 'er tc plegen

waren, beter door t^nMan, als door eenKrw,

konden werden gefpeclt. En was defe ook quans-

fuis onkundig in geleerdheid ^en 't maken van

Verfen ; waar in nochtans óiC Goddelijke kntivoor-

wierden gegeven : om 't JWw-^^^/ daar ontrent

alfo te beter te vergroten.

Doch was hy ordioaerlijk uit fekcre familien

,

Volk, en Plaats, gckoren (even als ot dic, lo wci ais
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OnAKELEN. 355
óeHerpivers in Italië) dit tot een Goddelijk pie-
rogativ' in haar familien hadden. En wierd die
noch meeft gehaald ofontbooden van Miletenynict
verre van Colophon of Clartu : alwaar \ Orakel van
de BranchUen in Dtdymis was : en alwaar derhal-
ven defe van daar ontbodene Paap, naar alleap-
parentie , die kunsjes al had geleerd : Wijl als
reeds boven getoond is , die fijne Priefters mal-
kandren den bal vry wel wiften toe te kaatfen , en
malkandren om wederlijds voordeel een goede
flag te voegen.
Dat het antwoord in Verfen wierd gegeven, door

een die quaniïuis geen Ff-r/^w wift te maken,
moet by ons iülks niet terrtond voor ^/r^y^^'/doen
aanhenj als wy bedenken, hoe gemakkelijk die
door hem konden werden van buiten geleerd , als
hy al waarlijk hier in onkundig was geweeft : na dat
het Antwoorddoor and ren in Verfen was gefteld.
Maar hy gafhet Antwoordniet op ofopentlijkc,

ofm tegendeel beüotene , en aldus overgegevene
Vragen : maar antwoorde op 't geen iemand by
fich felfs in gedaclite begrepen had. Sie hier dan
het wonder dat daar in lag I

Om dces fwarigheid op te lofïen ffchoon ik , als
elders gefeid is , alle fwarigheden geenffins behoe-
ve op le loflen

) is 't maar van node eens wat te ru<y
te treden en te befchouwen , het geen ik byge'l
bracht hcbbe wegens dcverneema//enócrOraJi'e/en.
étOmherleyders namentlijk, en van aiJcs
watdaarwonderlijksentelien enz. was: dc
iijk-utigefondevcn, en Ho^itcs (oiWaerden) Verhopen
van Fee, vanmerook enz. en al watandreföorten
van Lieden daar ontrent waarlijk waren, oflich-
telijk konden zijn, geintreiïeerd.
Door welke middelen , daar of vrees , ofhoop,

of
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^56 Verhandeling van de

of uitftekende begeerte en verlangen van Voor-

kunde enz. in de Raad-vragers heerlte; of kleen-^

deromficht, in der lelverafgelondenen ; of cor-

ruptie ontrent het Hoöfd (ofenigeuitderfe ver

familie )
plaats had : lichtelijk achter de faak koti

gekomen werden. Dat, indien *t ten eerften met

lukte onder de hand door tijdwinnig kon gevon-

den v/erdcn: of eindelijk als dit, en wat anders

meerder tot ontdekking kon dienen ,
miflukte

j
kon fo een Aw^-u-Wgegeven werden , daar hootë

noch ftaart byna aan te vinden was j of enige fat-

foeneliike fm van te maken. Wi)l dit , geh)k de

voorbeelden ons overvloediglijk genoeg leren ,
de

laatfte uitvlucht was.

Doch 2i:inGermankus wierdfi)nekortaanttaan-

de ondergane voorfeid: maar (N.B.) fo voorge-

geven wierd^ en N.B. door omwegen nament^

lilkvanduifteredubbelfinnigheid; ofhy taldaar

na noch mocht te boven gekomen zijn tegens Ptjoi

van welks naar-yver enz. tegens hem , de gemene

Wereld (en wel bvfonderlijk dele geintrelleerdc

Tapen) reeds genoegfaam kundig was , en fcer wel

had konnen werden.
, „ , , »

Gelijk nu niet alleen de Tropheet v^n de A^^/^

Clarius . maar ook dc Yrophetefe» van de ApoI/oDeU

phicus, van dt Apol/o Daphna'us . en meer andren

quanlTuisfimpel water dronken; lo dronken ( aU

/eedsboven iSs gemeld is) de Pro/>^f/^« van B^^-

chusy m7hadabYdcLigureêrf, in plaats,van

IFaUr . wanneer fy naar de Adyta traden ,
om Ora-

kel-ant'uu)ordenicu,tsci\ : en dronken fy die ,
naar

Nacrch^us getuigd , wel rijkkelijk en ongewaterd.

Of nu luiks lomtijds ook te Delphu gelcluede

;

wanneer 'c de beurt van Bacchus was ,
om aldaar

Vrakel'a?jr^'oordm IQ geven [terwijl hyB^^^^^J
al-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



ORAKELÊK
daar nevens Apol/o , om de maanden ook firn
beurt had] is my t' encmaal duifter en onfeker
Dat defe Bacchus ook op andre plaatlen fijne

Orakel-Temi>e/enh:idtoondons?aufamasy
i infiin

negende Boek der befchrijving van Griekenland.
(dat evenwel, of'tfelve fy geweeft met dat gene
waar van fpreekt, my vry twiijffelach-
tig IS) en ten 2de in fijn lode Boek, en Befchri. ving
\:in tVhorifihLand: welk laatfte ik heb vergeten
mede op tellen toen ik pag. 327. van deoW
plaatjen m rhocts Iprak.

Hy ?aufamask\d : 'tGeen aldaar ivaerdt, is
fchoudte^erden is het Adytum (ojHeyl^ge der Heyli^e»)
tn fwelkede heyligeverborgc?tthedenvandey/derIji
her {anders Bacchus

) gevierd -werden. Men treed'er
doorJekerVoetpat heen, en wen ontmoet''ergenigBeeld
njoor tgeficht, Be Arnphicleérs verhalen, dat defeGod
aan hen toekomende dinge?i Voorfeid, en van fiekten en
qualen hengeneefd. Naar dien niet alleenldry, rraar
ook hunne daar ontrent vjonende Gehunr-volken , in hun^
ve Dromen, doorhem, de behulpmiddelen voor fiekten
-Jernemen: tervjyl ook de?riefier , door heylJrafer^
nye bejeteu , aan hen toekomendefaken voorfeid

Hier uit fien wy ook hoe mede lointijds B^.-
chus, ^hecn^ndre ^fculaprus

( aan wien, en aan
wiens Kindren dit ais een prxgorati;f gegevenwas

j
gel.jk bhjkt uit fo vele Orakel-pLt/n vanhem ^fculapius en fijne Sonen Vodal/rius cn Ma-

chaon
, enz.; fich met Drcm^genrf;. ... ^n A«W-

den bemoeyde hn waarlijk i. ,t te verwon-.
dren i oam datde/Z^fo welleerdZ)rm..., alsom dat er buiten die van .£fculapius , noch fo velevan andre Goden .^Godinnen waren , die dat kunsiemede geleerd hadden, en hun profijt 'er met de-
alen, A^/W^w namentlijk

, IVophoniut, Serapis.

Cal.
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Calchas ; Mopfus , Jnó-, enz. en 'er dusdanige foor-

ten van Oi-akel-plaatfen fo feer velen waren,en noch

ten tijde vo^nTertulIiaan', dat hyfe ,
naar optel-

len van enigen der felver , byna ontelbaar noemd.

Het geen de oude Schrijvers ,
Vaufanias, ?btlO'

(Iratusy Strabó, Vlutarchus en andren meer, ons ;,

leren van de omftandigheden , of liever kunsjes

enbcdróch , ontrent de felven gefpeeld , is ( bui-

ten 't geen, door my over *t hol \inTrophomus\s

hygchr^c\\l)^^iTiZ2iXfolemnele Offerhanden y en der

felver beflag,en ivichilaryey onder 'wajfchingen en an-

dre foorten vanfuiver'mgen i en onder 't doen vajldl

enfpenen'Vanmjn, men den Raad-irager , op dc

Vacht y ofVachten , van een ofmeer geilachtc Ram-

men ter ncdèrleyde, en deed «apen : (welke Rams*

huiden fomtijds daar by noch wel exprefleli)k fw^rt

moeften zijn , en van fodanige coleur als dc Otter-

dieren , die aan de onderaerdkhe Goden wicrden

opgéoffei'd) en alfo door Dromen y in diepap ds

God/praaky oi'Goddelijke Antivoord^ernemen.

Welke Ani'woörden nochtans , indien fy door de

Raad-vragers gedroomd waren ,
( of iets datmen

hen daar na enigfins kon doen gelijken) door de

Vropheten wierden gefatfoeneerd en verklaard

Alhoewel by de Nafemoners (als Herodotus getuigd)

deRaad^vragers op de graven hünnerverllmvene

Maagfchappen fich té Sapen leyden , en ^g^
door hen daar op gedroomd was , vooi een Orakeh

~ï"ter en klaarder foUd ik hiervan

konnen fchrijven , ofliever mih.hr ^n niet behoe-

ven te fchrijven , indien by ons noch in
^fjl"^^^

ren de fes Boeken, waar m, n^tirlertuMnus ge^

luiffd ,
Hermippus (van wien ik fie dat ik al pag. l -2.

heb gewag gemaakt) alk die foorten vanDr^«-
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ORAKEL L A'.

Or^^ir«, met hare oorfprongcn
, ^nplechtelijk...

dm, ^ixTropheten, en cyndelijk der felver echel
Hiltorie

, en geheel bellag , leer wijdJuftiolijk had
bdchreven; ook de Boeken van de C;;.//^/f,^ PWö-
jooph OEnomaus: die expreiTelijk door hen belchrc*
ven zijn

, om der felver Ichehns bedrog te ontdek-
ken

j en te tonen, dat het alles maar guiterye der
Fapen was

:
ofmdien 'er ook noch maar voor han-

den waren een goed gedeelte van dat Teer ^root
getal van Schrijverf , die naar de getuignis van Eu-*

y , f
y^^^^^^^^^^ ^^"^ gcpietendeerdeGodlpra-

ven hebben wederleyd en ten toon gcrteld. Ge-
lijk dat ook ontrent alle andre foorten van Orakei*
a7ti-^oorden een bylbnder groot licht, buiten alle
twijftei

, fou geven. Doch moet ik mv nu. Tonder
de lelven, behelpen met her gene by dé ovei<Teble-
vene Schrijvers noch te vinden is :

^

Om dan noch eens een proefje oftwee te geven
van nafpeuring

, ontrent het bedrog defer Dm?//-
Orakckuy fal ik beginnen met het 0;Wvan Mailuim Ctlicia

; alwaar Mopfus quanfluis Goddelijke Ant-
woorden gaf.

Van defe Ör^^fZ/^Wy
, fchnjttP/Wtf/ryCwConde-

de Peiloon van enen Demetrius y en in een t'lamen^
fpraakjvan welken de reeds voortgebrachte exem-
peitjes ons leren , dat op de daar in bvgcbrachtó
iliiloritjes niet al te grote Haatte maken is ) die
volgende : , , En wat aangaat Mopfus , \ an de fel-

ve heb ik aan u al feer wonderlijke dingende
verhalen. De Stadhouder "jan Ciluia was feer
twijft'elachtig en onltandvallig^ontrent de God-
delijke faken j door 't gebrek of faute van on-
geloof, mijns achtens; wat buiten dat was hy
doch een ondeugend Menfch , en die byna yder
eenveronoeljjkie. Ook had hy ontrent'^ of
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Verhandeling van de

bvhcm, ^mo^cEpkureen. die , op die fchone

order en fchikkin^r der natuur (als lyfe noemen)

fteunende , dusdanige dingen befpotten. Ne-

vens delen [de Efikureen nam.] fond hy een lij-

ner vrvgemaakten , als een ^"Jgs;befpieder

toeaeruih en die by hem hadde , fonder dat

het iemand anders wift , een verzegeld Taaflfël-

boekie, waar in iekre vraag behelfd was. Hy .m

derhalven nachts in de Tempel rtapende (geliik

de gewoonte aldaar is) en dromende,verhaalde

's anderendaags morgens dusdanig ttn Vroom.

Het fcheen hem dat 'er een fchoon en wei-ge-

maakt Mansperfoon voor hem ftond die tot

hem feide, eenfv:arte, en anders metj maar

dat hv daar op weder terftond verdween. l>lt

Icheen ons feer vreemd en wonderlijk ,
en

bracht ons in grote vertwijfTehng. l^och cle

Stadhouder ftond daarover niet minder veriteid,

r cafecibiedigheidaandenGa^, en toonde aan
'

Sns het geopende Taaffel-boekje, cn de Vraag

daar in^dus gefchreven : t^elk -van heydenjahk

\ aan u Slachten en oferen, een 'witte off-^artefier?

Waar door <i^Eptkureen tVnemaal verfteld Hon-

den hy üjne Ofterhande volbracht , en na die

tiid altiid Mopfm Godsdienftighjk eerde.

Ontrent deieHiftorie i. ten eerilen te confidere-

ren , van hoedanige foort van Lietien defe Vertel-

telling herkoml\ig is : namenthjk van de partyen

dér ipkureen , en gevolgli jk van alle fodanigen, die

de Orakelen , en der felver
g^J^'-^S'^^g "^f'H

lachende , aan andren de ydelheid der [eWen Ibch-

ten ia te boefemen j en voornamentli)k " e^^J^
in welken de lelven hunne f^tbaarheid hoe langs

hoe meerder, onder Heydenen felf^verloi

Waarom dan het verfieren der itf/r^^/^ alfo n

j

3 5

3 5

5 5
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ORAKÈLEK
dig was

,
als hedensdaags onder deRoomfchen

de verteUingen van Mirakelen , in defe of gene
Kerken, Capcllen ofCellen gelchied.

Dat 'er om dusdanige oorfakcn menigmaal Ora-
keJen^QX^ wel Ipecialijk Mirakelen, verfierd wierden
geeft ons genoefaam te kennen het verhaal der fel-
vcr, by Paujamas en andren veelvuldigliik te vin-
den; ook der Goddelijke ilraftbn ove? die genen
die ofdeOr^^e^« veracht, of den felvcn niet, ofmet wel, geraadvraagd hadden.
Dus wierd Ariftodcmw (om maar een fïaaltjen uic

velen by te brengen)van^/>ö//(> met fchichtcn door-
ichoteni om dat hy niet aan hem [_Apolló\ Telfs, hadkomen Raadvragen-, maar fo als hy, naar hem Apol.
(O, op weg was, en alib H^-rtó/ quam te ontmoe-
ten, hy aan dien had Raadgc^raagd; en daar op
nagelaten ^/^//c te beloekcn. Waar uitmen ook
liet

,
dat ApoUo alfo belgfuchtig was , als lïin Suller

^tanaiQgcnsOEneHs, om dat hyde jaarliifcheofl
terhanden aan haar te doen verwaarloolde
Doch groot wonder is 't , dat hy fjch niet feller

aanilelde
, tegcns die fijne Tmpehn <]iiamcn te ver-branden en re verwocften.

Dat hy ook
, op dusdanige wijle , fich niet dorftwreken van dien groten en' HerkenHWw, bliikt

daaruit dat de lelve hem dwong, tegenswilU
dank'. Orakel-antivoord icgcscn.
De leer confidciabele HiHoric hier van dit

volgende.

^^fi^jcules t' cmger tijd Delphis c^Xi^-n
, omvan ApoUo Goddelijke Antwoord te erlangen

Wierd de lelve hem door de Prophrfr^è Xcnoclea ge!
^eygerd ; om dat hy, door de doodilag aan
begaan

, belmet en onieyn was , en van de lelvenoch met gcluiycrd en gewijd. Waarom hy dan
Aa 2 4e
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de heilige Dri.t^öé'^ met geweld uit de T.;/;^^/ nam

en melc wegdroeg , en alfo de Pri./.r..

dwong hem UorakelHende. fo lang achter na^^^^

lopen i tot dat hy , haar den felven wedergevende,

fodanlg een OrakeUAnt^^oord verkreeg als hy be<

^'femant mocht vragen hoe 't doch byquam dat

Hercules (dis aan lich felf geen Or^irr/-^«^W

caf, daar hy 't wel aan ^ny?ö^m/'^^ kon geven ; en

% doch na lone dood op vdeplaatfen tijne eigene

Orakel-Tewpelen, heylige Loten , en^. had. Maar rte

redenis, mijnLefer, dat defe endiergelukeG^^^

^.^,hiet wijfer in 'c Voorfeggen waren, als

daaaCche jkarfeggers en Waarfegflers :
die het goed

en ?aaad wel aifandren Voorfiggen , ^^^^^^^^^
evacn felfs niet konnen 'vourf!C7i, D t blijft ook

uitW;«. ; naar wiens getuignis Apollo\_ W
fumOracula fallunf] door ^^jneeygeneOr.^e/^^^^^^^^

•drogen wierd ; als hy met het exempel van Vaphne

(ook met dat, van H)-^^^/^'^^) bewijld.
^

De feer vermaarde (ï- ^",^^3neBefch M-

viilff van Jonia, 2. In die van CiUcta )
verhaald

,

d"Vr v/n dit Orakel van Mopjes en^-^^-^-
{.y^r^tAmphilochus, ?^nPr2S"

was ffeweeft , gat hier mede lijne GodfJ>raken..

hy%i enige weinigen ophaald , en voor beufelm

^^Het tweeie dat ontrent defeH.ftone in confi-

de"tiekomt, is het verhaal vande^£A» >
o'

_

der kleding en toeftcl van een Sf,on , >"« een ver

fcgeld TaafFel-boekje , daar heen
g^ond^n

'„X-
neer wy al komen te onderftellcn , dat dele

H.fto-
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ne waarlijk gebeurd is f waarom 't ook evenwelmot Jaat Me,,fcl,e/ifi en P.p.«.t,Jrcg ^eweeftTe ",Tn

men heeft, enz ook datniemand bulten de^'w-

f c ? t^In? wï"'' ""'"i'
k""

Teïd lierd? '
verfegeide Brief be-

t ontregelen uit getoond heb- en i ,„>hetgeen ik heb getoond ,\an de kunsje'" waar

felver Afgefanten
, ofandren, witten u'ttevH-'fchen, enalfoachtcrderfel.er inhoud te" ome, t

( wanneer'tontfegeien niet lukken w> do ) bli kgenoeg/aam, mijns aclitens, dat hier geen ovér-natuurhjke voorkennis , of verftand ^van node

Voeg daar noch voor 't derde by' hoeeemak.

nnH Mo tfe''"? «^onge Dochter , of eenoud Manof Wijf, of noch enigandre laak ofd ,adwas bygedroomd, deed niet ter lakeVen qWtop het/w/ aan) kon aan den dromendeW™.!ger werden toegebracht; 't zy door loofll^Zrtoeaangeleydew/ffefe
, 'f,«Tr^'lrT,

in.,eunin4e.r.„, van verre ofVn i a bT V^^feenH».., ofSprock-tro,„p„) van da gei e' «^rvan men de wriwtó^^ i„ hinne/^i, 'f Jf^^den herflenen fochtin tepremen/ i(,'wei voofnamentlijk
, als hen voor de>^;,. onde^W ofandre heylig pretext

, enMca^Z,
( 'c zy°ninfufie van water

, 't zy anders) was ineeéclen^dareen turbulente/..;,, cn ^^lodrc^nl^ZheMil
ge«. verwekte: hoedanigen buiten het Otó,",t,
DmroaolD<,iura, reeds pag. 3.2. genoemd) \t
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alle OpUta-, by voorbeeld het Soknum furiofum

,

het Banguc der hidianenMtBorycnumy^c
grote Wtn^

den, do Dul-appelen, de Strawome oï Doorn-appe-

lenAt Unfen, de Bteflook , en meer andre kriuden ;

als door de Kruid-kenners werd aangemerkt, en

overvloedift by hen gevonden.

Men kon derhalven door fodanig een middel

(en vooral wanneer 'tverftand, en de gcheugnis,

il reeds voor de flaap, door daar toe gemaakte

vertellingen , ontroerd waren geworden J en daar

om deKW^r^^^* van fulke laken te hchtehjker

ouam te ^r.,..«)vry gemakkelijk fodanig een^rj.^

li verbeelding in hem brengen j
voornamenth k

wanneer die (iem fo luid wierduitgebromd ,
dat

lll^ron^er daar door fchiehjk (en noch t'enemaal

beroerd van verftand )
quam te ontwaken i en N

.

B' hem , in die bedwelming , dan wierd afge-

vraagd wat hycefienot gehoord had.

Doch Tet alleenlijk praaifcerden defe fi,n«

Vrieders enPropheten \itt drowe» der Raadsvragers',

ook foiijds gingen fy lelfs ,

<!"f
>

,

pen op de wel vcrfegclde Vragen : wnl Ty dan door

Ten G./geïnfpireerd, alfo d^Voorkennt. en Voor

^

in de nu dikmaal gemelde ^/.W.r :
waar van

Luciaan op de volgende wijfe fpreekt :
Wanneer er

(O grote n^enichte
vanMenfchentoevloeydc.datde

StJdtUken viel, om alle ^^^^^^^^^^
die't Orakel quamn om raadvragen ; en dc toevoor

tegelijkelijk te voeden, en te o^^rh'f^lJ''^;'^^^^^
de{byhernrogenoe.nde)Nacht-OrMn^^^^^

dedLrfJgeL Vragen, {CfTaafelfekjeM

fyfeidey o^defelven'y en vernam aljo, ftanjjuis.m^
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ORAKELEN,
^oom, 'tgcendeGodopdefehequ.yvte.nt'Woor^

<ien. Doch meefi. altijd duhheljivmg en vcr-ward - cn
liielvoornamevtl^k

, alshy, dusdanig een JaafjvÜwok-
jeonpangen hebbevde, fag, dat het iv.t angftvM^er
en forgvu diger verzegeld nva,. Daar in ï!w.t/.
•wanneer hy fondervweyteenforg. de (egelen kon ont^
Jutten, hy erd Anfwoorden, maar (o als't viel, by
Jchreef als achtende dat fulks denGod^raken . en de
natuur derfe ver, hefipafte. Ook'waren^r eni^eVit^
leggeren derJelver, daartoe geordmcerd, die ook voor
de verklaring enoplofjing van dusdanige Orakelen ; .een
kdeen loon van Me genen . diedefèlve», opdeJeJijfe,
ontjangen hadden y quamen tegenieten.
Hoe loollijk nu dele L'cnraaircerd

Wierden^leerdonsgenoegfaam het exempel bv^r-
Ttanusy in het leven van Alexander degrote' aldaarm tfevende Boek, (en door my reeds in lublKin-
tic pag. 324 bygebracht : In de Koninklijke Dag^
regtfiers 'Werdbehelfd, dat Pytho , Attalus , DeLophZ.
en Peuce(ias

; daar-en boven noch Cleomenes , Menida.,
•njeleucus, tn de Te^npel van Serapts vernacht, r«
\j^'?;^''''^'^'^^''ê^"^^»^f^addc^^ ÉndatfY
opdefe Vraag aan den God

; oft ook beter -was , datAlexander, dte nu krank lag, om jijne gcfindheidte
erlangen, daar heengebracht ^ierd, en dei GoddLom quam te btdden

, tot anfwoord van den Godonrfin-
geny datmen hem daar niet heenfOU brevrr^en^, maar dat
het voorhem beflj^s, dat hy bleefdaar hy n^^.^s Zdn aan Alexander

, door ftjne Vrienden, gebootfchapt

Y^'^j
en hy kort daarop quamtefi^rven: als ofdathet allerbep voorhem vjmgeiueeft.

fo, dat ervoorhenüeden|Pr^/,./.„, enz.] geen

fZZl''t^'''^}'''¥.r'^^ ^onder-datikS
letsmecrder over fcg. Want wat was 'er doch gc-
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y^
V^ürhapideligmg 'van ac

vaerliikqrvoor'cgefag, autoriteit enjrofiii:.

van haar, als van dcgepretendcercleOodAVn^/'/^^

als dat hy Akxander daar heen wierd gevoerd '

Wiilhy, ofonderweeg, of reeds inde Tfw/)f/gc

bracbczijnde, en aldaar komende te fterven^ bet

OrakeL dat hera luiks geraden had, in verachting

moeil: komen : en in tegendeel door dit knt-cjoord-,

'tlydathy opquam, 'tlydathy Iticrf , terwijl hy

te B^Mö« bleef i
indien hy weder bequam ,

luiks

even grote achtbaarheid aan 't Orakel gaf :
en lo

'c anders uitviel , de humoord fijne bequame expli-

catie kon hebben ; en niet van onkunde of vallchr

held, overtuigd kon werden.

By defe occalie komt , mijns oordeels , met qua-

lijkte pas , de Verhandeling van 't Orakel, van

d' Apollo te Heliopolts [waar van ons Macrobm de 15e-

fchrijvinggeeft[SaturnaliumLib.i,cap,23.j ten ,

oplichte van het geven der Aw/'u.W^/i.
^

\ Geen hy Macrobm 'er van leid is dit volgende

.

Buiien diegenen die aldaar feifs mperfaon ^aad-vrar^en,

doen dat ook de af^^rfenden , door [enden van beflotene

bneien :
enfchrïjfthyordentlijk'wedefmn.totant'WOürd

<van 't geen daar in verfocht 'was, Dusdantger ivfjje

handelde ook de Keyfer Trajanus ,
nvannneer ky utt dte

Trovintie naar de Varthersftondop te trekken ,
met een

Beyr-lcrer dat van een volflandtge Godsdtenjt ^x^m en

fine Vrienden, die feer grote ondervindingen her vmu

hadden , hem daar toe aanmaanden .
dat hy doch ,

naar

de uitkomttfjner voorgenorre tocht , Jou Raadsvragen^

•

Waar op hy , met een recht Roon;[ch overlegje i^rk

gaande %erfi het geloofvan dit Orakelbeproefde of cr

ook nnijchien enig wenfcheUk bedrog mocht onderfchutl -i.

En voor eerfifindhy verfegelde laaffel-bockjes-jvaar

cp hy voeder antivoord begeerde.
VeGodbevaldat er

rapier Jóu gebracht v:erden , cn'tjdve Jutveren^

Kil. DfÜ
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0Ry4KELEN,
lefchreven

. verfigeld , 'weder te ruggcgejondtn, Uaor
over de Vrteferen verfieldfionden ; niet -u^etende nvat \r
iu de 1aafel.boek]es bekelfd-was, Defe anfvöoord ont ;

fvg Trajanus met byfondre verwondering: als die ook fdfs
onbejchrevcnen aan den Godhad toegefondeyi. Waar op
hyvjederfnetandreTaafeUoekjes, befchreven en ver-
jcgeld zijnde, van den God verjocht te -weten, of hy
naar t '>mdigen van den Oorlog -wederom te Romlfiu kL
men. De Godgebooddatmen een Centuriale mingaard-
rankvano7uierdegefchenken

, aldaar in denTempel op-
gèojferd. Jou voortbrengen; en de fèlve in fiukkenv^r^

. deeldy enm een fweet-doek bewonden , Jb naar Traja-
nus (enden. De uitkowfi der fake wierdbekenddoor de

^doodyan Trajanus
; -wanneerfijne beenderen te Romege-

m^racht -wierden. lVa?ttdoor de (lukken -wierd een foori
[ vanU^k-overblijffilen, door de Wijngaard-rank het

gevalvan de toeko?nende tijd, vertoond.
Op dat wy dan , onderfteJlende de waarheid de»

Hiftoriem talgemeen, (ofdat'eriets, 'tfy ernft,
\ t fy bedrog , ontrent gcpafleerd ly : dat evenwel
Lgeen meerder fekerheid heeft, als andre duifen-Men puur leugenachtige vertellingen van die na-
r tuurjhierovercnigonderfoekdoen: konncnwe

mijns achtens, feer lichtelijk- begrijpen , dat 'er
geen grote moeite aanvaft was , om hier op fo tc

\ antwoorden, dat 'er, voor den henlieden ongu«-
ftigen, fo heel veel vat niet aan was. Voorna-
mentlijk terwijl hy met lijn I.egerald^r zijnde,
en fy de gefteltenis kennende van dat fèlve , van de
Krijgs-overilen , en fpecialijk van hem i'elfs, ( of
hygclondofongefondwas!) kon of ter cerfter in-
ftanticdoor hen beipeurd werden, of heymclik
onder de hand door hunne mee-wuftigen , verno-
men, hoe 't met de faak gelegen was.

Kaardien dan de vraag , was ofhy Trajmtus te Ro-
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^yg ISerkandeÜHg de

jwefou wcdcf keren ; antwoordc, quanfluis, de Gody

dopr een verdeelde Wijngaerd-rank. Waar door

ecenffins wierd te kennen gegeven , of liy fou we-

derkomen, of niet wederkomen.

Want indien nu Trajanus wel levendig weder was

te rug gekeerd , maar fodaniger wijie, dat fijn Le-

cer door de Vyanden was verflagen en verftroyd :

of fo dat hv wel vidorieus was, maar fijn Leger

voorat merendeel gefneuveld en achtergebleven 5

ot door twift en rebellye van malkandren gefchei-

deni of dat hy onverrichter fake was te rug ge-

keerd , terwijl ofdeP^ïr/^e» onoverwonnen , of

ook noch andre reeds te vore t' ondergebrachte

Volken , in rebellye bleven volharden : Ofdat hy

viólorieus te rug gekeerd,een ofmeerderjijnerLe-

dematenwas quijt geraakt j of dat hy daar lijne

voornaamfte,of braaffte,Soldaten, ofKnjgs-oyer-

ften, had verloren j of dat hy wel enige Volken

verwonnen hebbende, andren evenwel van tKi)k

Heven afgefchcurd : of dat hy fchoon buiten

viaorieus, t' huis komende de Repubh)k in ycr-

warrino en verdeeldheid liad gevonden : ofindien

hy op Snige andre wijfen , die 'er mejrder kon-

pen bedacht werden ,
ongelukkiglijk , t fy dood,

'tfy levende, was te rug gekeerd j hadevenwel,

en byna even feer , 't Orakel fijne uitkomft gehad.

Want waarom kon 't fo wel met het ene als het

andre betekenen ?
,

Doch na de dood van Trajanus fag men wat het

Or^i^f/ gemeend had , want toen leidmen het uit

,

naar de uitkomft der faak ; even als d' Athentenfen,

die (naar getuignis van Thucidides) m d* Orakel-ver-

fcny toen 'er peft quam, Lotmos lafen j
daar ly,

in dien 'er dierte en hongersnood gekomen was,

LiwQs fouden hebben gelcfen : hocdanige cxem-
pe-

I
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O R A K E L i.

pelen overvloediglijk genoeg konden bj^gebrnxht
werden : dat mijns achcens onnodig en overtollia
is.

Van het Orakel van d' Apol/o Daphnaus heb ik
(naar mijn onthoud)aangeroerd de Antwoord aan
Juliaand^ kfofaat gegeven : die in Verfen was, fo-
daniger wijie d.hrheodoretus QnNicephorus dieby-
brengen, •

Maar doch wierd hier ontrent noch een andre
foort van Orakel-geven gepretendeerd, en noch an-
dre foorten van Miraculen voorgegeven. Wnnt
dus fpreckt'er van deKerkchikeHülorie-fchrij-
vcvSoxomenusX Ook wierd *er gelooft , van die
, genen die dusdanige faken voorftaan en bewe-
, ren dat aldaar ook water quam vlocjen uit de
, CafialifcheFonteyn'^ dat met dcfelve naam be-
, noemd, en van de felve kracht was , als dat te

, I><?/5ö^/jontfpringd. Ook gaven fy voor , doch
, pochende en fwetfende , dat aldaar aan A^/m-
, toen hy noch een privaat Perfoon was , hec
5 Opper-gebiedwasvoorfeid. Want men feide,

, dat hy een Laurier -blad in die Fonteyn gc-
5 doopt hebbende , alfoo Antwoord en Voorfeg-
5 ging der toekomende faken verkreeg,- die op
, dat blad ftond uitgedrukt. En dat hy , nu tot

, het Opper-gebied gekomen zijnde , die Fon-
, teyndeedverftoppen j op dat ook niet andrcn

. 5 naar hem , het toekomende daar uit foudcn
5, koiincn vernemen. l)itzy*erdan bygevoegd,
voor die hun werk maken van Beufel-liiltorien te
vcrfieren en re verteilen.

Want wat dc waarheid der Hiftorie aangaat", de
felve wankeld ; als wy konnen begrijpen uit de
woorden van 5<?«(?w^w»/; dat 'er namentlijk , dus
^\angefwetft was, enz.

Doch
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580 Verhaiideling van de

Doch als 'tal was gebeurd i wie weet niet war

kunsjes 'er konnen werden gefpeeld , door het

Ichrijven met foete-melk» met gefrnoltcn SalArmo-

viacy oiMumyoiLimoenfap, ofandre vodderyen

meer, op wit Papier; dat, oftegens'tvuurenm

de rook gehouden , de gefchreve letteren komt te

vertonen j of in 't water geleid , ofnat gemaakt

,

alfoo'tgefchrift leesbaar maakt , dat*anders on-

fichtbaar was ? En wie twijffeld , ofmen heeft ful-

ke en diergelijke kunsjes geweten en gepleegd,

fo wel in die , als defe tijden ?

Niet alleenlijk gaven de F(7»/i?;»«» (van welken

'er nu reeds ettelijken bygebracht zijn ) maar ook

de Meyren ,
Orakel-antwoorden i als blijkt uit het

Orakel AtVenus hihaca , tuflchenB//»^ en

neüopolii : waar van Zö/ww op defe wijs fchrijfd :

By de Tempel is een ilf^r, dat gelijkenis heetc

naar een Waterbak, die met handen gemaakt

is En werd by defe Tempel , en de na-by-gele-

nePlaatfen, een vuur, een lamp ofronde bol

oeliik, gefien; wanneer op (N.B.) gefteld^

Hoogtijden aldaar byeenkomften gefchieden.

Welk licht aldaar noch by onfe tijd gefien is.

Tot het ikfc/r, brachten alle die daar heenqua-

men gefchenken van goud en filver , oo^ftuk-

ken vanLywaat en fijde,en andre koftehjke itot-

fen Indien nu fodanige gefchenken aangenaam

fchenen ,
gingen fo wel de gewevene ftotfen, als

d' andre fwaargewichtigen,te gronde: indien 1/

in tegendeel onaangenaam waren, en verwor-

pen wierden, fagmen , dat niet alleenlijk die ge-

wevene ftoften , maar ook gefchenken van goud

offilver,ofvan andre ftoffen,die fich boven t wa-

ter niet houden , bleven op het water drijven.

Hier was quanffuistwedcrlcy Mirakel} het eer-



ORAKELEN.
3»!

e had noch plaats gehad tot de tijd van .

maar was evenwel dat felve al verdwenen. Na-
mentlijk onder Theodöjms de eerfte kreeg **tHey-
dendom fijnc dodelijke knak , en fieltoogde noch
ten tijde van rWo/7//y de Jonge, m Italië enan-
dreGewèften : Ichoon'top andre plaat ("en noch
langer levend bleef.

Dit Mirakel hield dan op met d' ondergnng van
Heidendom : gelijk 'er vele Orakel-plaatfin lot

noch toe, d'ene minder^ d'andre meerder, in ftand
gebleven, toen geheel en al vernietigd wierden.
Daar dan de Tempelen verwoed, en de guitach-
tige Papen en Propheten verjaagd wierden , hiel-
den de Orakelen en Mirakelen op i en konden de ge-
pretendeerde Goden , oi'Duivelen , fondei- defer be-
hulp

, noch Orakelen geven , noch Mirakelen be-
drijven. Gelijk Luciaav:, als reeds boven gefien is,
h]nt^ ApoIlo daarom Ib geertiglijk hier op fijn excui:!
doed doen. Welk alleen genoeg is om te tonen

,

dat dit alles maar menlchelijk bedrog was.
Dat dusdanige Mirakelen konden werden be-

dreven , toond ons *t bedroch jaarlijks gepleegd ia
de KerkdesheyligenGrafste Jerufalcm, naar de
Befchrijving van Thevenotr, die naar 't verhaalde
der lotte omllandighedcn enz. daar ontrent ge-
pleegd, dusfpreekt: Nute'weteny hoe fy dit heylig
'Vuur waken , niet rnooglijk. Want fy dragen weljorg
dat {N.B.) menU heylig Graf

\
waar uit het eerll

yoortkomd , naar dat het quaniTuis van den Hemel
. is afgedaald] niet ?iaderd, om hen /,

' ' ien. Maar
ik geloofvoor ^t7taafl,dat ienianddte.L .., Limelijk;
floten is-, meteen vuurflag het felve maakt en du ,.

vervolgetis de Lampen daar 7nede outfieekt. De Turk/j;
zijn dit bedrogW gevjaar geivorden , en hebben hen
daar over viillenjlraffen ; maar de Patriarch vertoondt

hen
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itZ Vethandehn^vimde

km. dathlfco-ieelgMsmHfouhnnen<frngm, i»^

fieliikmiciiteepretendeerde Mirakelvan they-

iXlk te Athl.ca. Welke gefette n,d m.,ns

ach ens , dit bedroch te fufpetter maakt. W.jl t

en op fekre gefette tijden alles beter kon geprepa-

reerd welen; en door de grote toeloop , en con-

fuse dlar uk ontftaande , & occafie , tot bequ.att»

ondeXk en ontdekking fiüker guitteryen te

heter kon verhinderd werden.

Het twede Mirakel dat hier vald te overwegen

,

« het of wegfinken der lichte, ofdnfttgbhjven

derfwarelef?henken, die in het .M^^r waren ge-

torpen Waar ontrent i. ftaat te letten d.-it alle

duXke heilige plechtelijkheden gefch.eden

door de handen der Frieprm : fomtijds in prelen-

,r met nader bv ofverder afflaan der n^^J-vra^

l^r/ (naar dat fy Priefinen dat goed en d.enftig,-

foor fich en hun bedr.jf ,
MU^en te achten )

tom-

ii^ds ook in d' abfentie der RWw^ger,. Waar door

rr 't eeen 'er bedreven wierd ofgefch.ede ,
maar

bv'tralitie defer Pafm moeften he1>ben ;
en gelo-

*en
'
geen me,7wilde dat fy fouden geloven

Dusdanioe voorbeelden «jn 'er reeds ( fo ontren

hctIhlphirche,D<>Jm,eepe, als andre meer OrMe«)

door mvbygebracht.' En is fulks ook tebegr ,-

oen uit het bedri,f der gepretendeerde Waarleg-

|e ;vanE.*^r, daar pag. lo4. enz. vangefpro-

M ar doch ,
alsde ««^"^''rlrS be!

daar tegenwoordig waren ,
en 't

gff' f/^J^^^.^
dryvenlien niet , met enige gevoegl.jkheid, t ene

maal kon werden ontnomen ; waren er weüer



ORAKELEN.
middelen waar doormen hen de kennis van de
nette gelchapenheid der faak feer wel kon ontfiit-
felen Ta, als iy al felfs hadden toegelaten ce-weefd, het goudoffilver, ofandreftoffen, dkarm te werpen, kon'er onder pretext van enige voor-
gaande heyligmg ofwijding , iets aan die gefchen-

den nf?J ƒ ''^^ >" ^
ofgewon-den ofgebonden zijn, 'tgeen defe gefchenkenof

lichter oHwaarder maakte ; 'tzy enige^ommen

Öeti"'

'

Om te gemakkelijker de gefthenken te doen
drijven , kond ook lichtelijk den fupcrmtiewfen
W-yr^g^ringeboefemd werden, dat fulkoflülk

Iw. ^J" r°5,"
7''" filverof goud, of andre

Itoften aan defe Gé»./;«w meeft aangenaam waren-om alfo te beter de fwa re klompen, en die minft

den
'

^"^^^"'^ konden geholpen werden , te vermy-

Met minder moeytelcQnden, in tegendeel, lich-
te Itoften verlwaard werden, en te gronde gedre-
ven: Ook met minder fufpicie; wijlfc in kleen-
öer hoop of klomp konden in- ofaangehegtwcr-
den; enalfo^t gepretendeerd Mirakel vergroten

Diergelijke exempelen van bedrieglijk Or^^A
^m-» wierd gepleegd

, by het water van de Godin-
nei«ö»/, m\LacoHiJch-lund, tulï. hr'^ B<eecnEpi.
daurus i naar >t gcruignis van i

, ;^ ^elks
woorden ik fal bybrengcni om dat 'er noch iets
aanmerkelijks van een ander OrM, by na van de
felve naruur

,
werd bygevocgd : ,, Die van hier,

, ,
ontrent 2 Itadien na dc rechterhand , ter zijdca
afgeweken zijn , konnen daar Hen het 'water

, ,
dat van lm genaamd werd. Het vertoond een

, , Meertje van kiene wijtceii breedte, maar van
een
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Vèrhaitckling vat

een bvrondre diepte. Hier in wcrptmen gc-

' woonlijk,opdcFeeft-dagen,van I«/^, vandeeg

.enmakte koeken : welken , nidicnfe te gronde ge-

leeaan, nier weder boven komen, fy wanen

leLelukkigcVoorfegging te maken , aan die

re 'cr ingeworpen heeft ; en in tegendeel ramp-

fnoed te voorlpellen , indienle weder na bov6i

tmen en driftig blijven. Van de felve kracht

en Voorfceeingieidmen , datde Vuur-kolken

vLdeBel^^^^^
pcn'er gemaakt goud en filverin^ enallerley

Foort van Slacht-ofc. Welken, n.d.en fy door

Ïvuur werden weggehaald en verüonden ,
ly

winen dat fulks «en V oorfegging van gelukkige

^tkomft betekend : daar in tegendeel, wanneer

dk wede^ te rug geworpen wer-

"
denTfy voorlpellen , dat fulks een quaad fucces

beffl, voor die genedi^ k 'er heeft mge-

l5;reenTgnatuurirKvcftandheefr,kanfeerlicI^

eel^k^bevrLen ^at h.^

^./.^ van mede ko^^^

""^lt:a.Wop a.BcrgE,«,-. komt eniger-

5 ^
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ORAKELEN.
maten overeen dat by ^polh,üa wu, vnn welk D„„C#« ïcv/aagd

, „, fin 4 ,He Boek
, op dele wiile •

h da,m vuur - ah dr.ge«J, ^filveJij«i^cln

hop, Ut aaar,.a toe , e. verjtmdh,,. 1„t[\cM in-

bet muur daar me, toe: en jihoon hetinde-vlamm
ie^orfe.^erH,^:jkt en .iLht'er d.e J^TJ^t,
eua!dusvoorp,Jhetvuure,. moor. en te^enfpoed, om^r

li Cr
' o^'rPerven oftroudL.

over aejen n '( «te,^eoorhfJdi, Orakelraadte vraJn.

verv^ltt, ot eigens mede befmcefd ofbc'hx-ken

er, ên , „ H

* ,"P/ '•'^^'"«loo.^ deed werden

,

KunrtiR^n Reoblerveerd : die voor 't ccniecn onlie

en ;cib,.afdla-,d brengen; wannnccr (V nanient-

^he'nJe R^''"olcen\öod w .
fchende

, eloejende yler in dc mond ftekendc-datdiar fonder binder ceni^e ti,d in ,oudenvuurenvlnmmtdeniond br,,l;en, en dierccliikegrepen meer vertonen : d,e van de o ikunhoop vaak voor overnatuurlijk , ci, dnive werkworden aangehcn. "v<>.'iwcjh.

Gelijk nu niec alleen door Bee/^en dcc geprerendeerde G^^.,,, qinniruis niet allecnli.k Zï /
«^aar t. gelijk ookO..../.„, o^tti^tl

Wüür-
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^g^
Verhandeliging van de

woorden, door -ojoordenoï wierden uitgc-

wracht felfs ook door luater en vuur ,
)a alle

Elementen : ib is 't ook min te verwondren ,

dat daar toe ook viervoetige Dieren y
rijjchen tnVo-

X^/f» wierden gebruikt.
ci-

Exempelen daar van fien wy vooreerft in de

JE^yptifche Apis , Maevi^ > en andre dieren en ee-

drochten ( by voorbeeld de Crocodil en andren ,
dic

voor fodanig wierden geëerd en aangebeden )
als

by Strabo enPlutarchus , en meer andre fchnjvers

,

Wat de GodApis aangaad , defe was een Os ,
die,

anders 't gehele lichaam over fwart zijnde ,
op een

fonderlinge wijs, en op het lichaam, en op het

voorhoofl , en aan de tong g^.^^^end was H.r^^

dom befchrijfd hem op defe wjjs :Het Kalfda, Ap^

^erdgenaatndis^f gehele lijf <^erfwart :
Maar h^f

een vjitte vierkante vlek voor '/ voorhoofd, en een Scbal-

byter \ofliever een knop , ofkUer , van oritrentfulk}at-

fien-] aan't verhemelte der mond : en eenfeer dtkhamge

^'pto. befchrijfd hem op defe wijs: hy heeft een

^itte vlek opfijne rechter-zijde.
vanfatfoen als eenyaj^

jende Maan 'en een knoop onder de tong. ée ly een Schal^

byter noemen. , ... ^11

Solhm, maakt maar gewach vaneen™,;«^W

«cfitfoeneerd als een waflende iMaan. P. M U

kcn lit andre» mtjlcekt. « daar va» noch verjMlcn-

Aê . aa7i (laert en tong is.

llZL noemd hem alleenlijk een Stier vm

Ccheidene Meuren. „um^z-nlci-' UochWo. (wiens woorden ons ook mee de

omrtandigheden.nu terftond te verhandden.kren

)

fpreekfer op defe wijs van : ^W ["^"='"7;^^;
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MempO] dtOs.

O n ^ K É L E N.
587

jcnv^n hHluhaa,,.
, voorUi^hooUnalpZan. VitZl-tc tekenenJy oordelen.^egevolglijkm dofuceeffie v,^^

J-i~y, 'JJ.wneer'ereenandrc, d.e dieereJhadhe7ft,g.Aw„„ Voor dele Meymging i,ee«LneplLt\

Tt'^j ""'"dreheheynigiJoiTeZelS

"'"f
Moeder vandefeAfi,. oUfe^.tsZd]

'f fekere t^den . de ^fi, uitgelaten
, 'opdien aan dl

Z7''t^'!''7l"'^- ^'"^•fa'»'».he,nookdot
eenFenJler m de Temfel: doch willen /> dat men hlook i.,ten in Jopene lucht hefihoud 'L au TyZ
der naarhnxentutfijngewonelijk verblijf.

bli.Vr" tw
^ verlcheidenheid van befchrijving

blijkt, mijns .ichtens, met diiifterii.fc
. dat he?««X. omdefelvetebcfchouwen. vanfoheehnhy met w.erd gegeven ; en d.u maar voor een g "s'korte w,,l en op fekeregeftelderi,d,- als'ef.u-

nieathjk
,
o va„ yreemdelingen , alsii^W^'fo

grote toevloed was , dat
( geliik 't in fülke fakengewoonhik toegaad

) d'een'e'd" a'ndre verdrong
e"

belette, bo dat aan het merendeel , eer IV hem tedeeg konden belchouwcn. de ti,d verilrekcn m k-tc
, en de GodAp.s al weder na binnen was ce-b acht

: daidancinanHuisuit eerbiedigheid ''en

SlIT'™"/ P'°*f'-«,'<^. JoordePr«.>r.«,'ge-
fchicde

: of, dat hy door een venrter belcho. Jwerdende, verderlodanigfche,nerl,cht wa ofkon werden gepraétileerd \ v/aar by ook n^hdekorte Ipatie van n,dom die te befie, kon weX
l ygcvoegd

J dat gelijk wy uit het exempel vaa
ijTc^'fr^' ^"K'bk»-- \^rL,.ciaaV^Z
cengcfien; de ware gefchapenhe.d der fake niet

Bb 1 n„
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^Sg Verhandeling van de

net kon werden doorGen ; én 't meeft öp de tradi-

tie der Vriefleren ; en 't onvolmaakt belchoawcn

van fuperftideule kijkers ( daar dikmaal noch val-

fche veerbeelding , of voorbedachte verficrmg by

kon komen) moeit aankomen.

Wat nu verder aangaad de wijfe van des felts

Orakel-geven, diewerdms, doorPW , op dele

volgende wijs, befchreven: 7'wee Tempelen zij7, er

t'OordeiGöd) Apis . die fy
beddingen ofThalamos noc-

men; en die den Volkeren dienen tot foorivtkhng van

toekomendgoedofquaad. Indien hy inU eene mtreed,

vcrfirekt het een btijd Voor-teken ; indien m bet andre

,

Voorfcid dat quaad en ranipfpoed. Syne Anfxoorden

geeft hy aan denbyfondren door het nemenyan voedjelutt

dehaMrRaadvrageren, Vande handvanGermam-

cus, die korts daar vaisgefiorven, hadhy tvoedfelge^

'Xtizerd te nemen. ,

,

Van de fotte Ceremoniën , met welken dcfe

Apis gelbcht ,
gevonden ,

geconracreerd ,
aange-

beden ,
eneyndclijkwed-T, op gcfette tijd, ge-

dood , begraven en beweend , wierd , enz. is t rny

geenffins de moeyte waardigop te halem't geen
1^^^

^^^^^^^ Hcrodot^s^Plinius cn andren werd verteld :
allo t on-

'ili fe ftofte niet , of gans weynig , raakt : en by dic

^
Aucteren , door de Taalkundigen , kan werden

^^Maar het Hiftor tje vanG^;W«^
^^If .'^doch

den andren na-verteld)
^^^^'""^'"^.^'ïf^',^^^^^

werd datgenocgiaam , doorC;V.r.(m t gene reed

^t hem is'bygehaald) verklaard :
namenthjk ,

da

"choon d'uïttomft if gevolgen . by geva «maa

quamente gebeuren; men luperftitieuslijk ,
dat

aan de kracht van Voorfegging toelchreet.

In wat achting nu bydoorfichnge Groten dus

danige Godheden , en der ielver
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(fchoon fy fomrijds moeften veynfen , voor V ae-meen
:
om dat te beter re konnen civvingcn

, ofm
We^"t^ ^^<^^^^P^n' endoor^diefeJven
t gemeen ook, met tegens fich aan re kanten , ofgaande te maken, enzjtoncnons i.he: exempel
van C^far Augufius : die, als men hem dele GodApis
wilde vertonen, daaropfdde, dat hy gc-^oon^L
Goden, maar gene OJJhnu aanbidden. Sucto-mus en Dtm Cajjhs van hem getuigen.

' Ten 2de het exempel van c'ambyfes : die defeApu ioi hem deed brengen , den fel ven ter dooddeed wonden,' en 't bloed ficndc vloeien, tot de

hloed hebben, en het [laaigevoelen: 'waarlijk dat zijn
Goden , die d Egytenaars ivaardig zün ' Om weU-
gruwelijk fchelniftukhy . naar'r fl^en d"r"^
denaren , m raferny verviel. Aihoetel hem, nai^
Hfrt;^<;ö//getuignis

, de fchroefal lang te voren los

brengd
^'"'^'^''^ daar van d' exempelen by-

Ten
3 het Voorbeeld van Ochut, die ireliik Plu^

tarchus, in fijn Tradaatje van i/x en O/m
, getuigd,

d^icGodApis niet alleenlijk deed ilachten
; m?aJook met hjne Vrienden daar aan fijne maaltijd

deed en evenwel naar ^TJaren regerensteB^^-Ma sOty/^^feidjopfijn bedde geftorven is.

^

bchoon dan do Orak.Upapen fcer wonderlijke
Hiftorien, van Goddelijke Itraflfen door hunneOoden den verachtfcren en bclpotteren , derfelver
aangedaan

, aan Groten en kienen, privatelijkea
publijkelijk, fochtenmdevuiftted.Jwen: even-
welkeerden erfichgeenffinsaandie Vorften, di-
lo verre onder de hunnen meenden rneefter te
2.ijn

, dat fy daar ontrent , noph 't gemene dom ^t-
peupel

, noch 't ambitieus ofeer en geldgierig iV
Bb 3 pe-
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Verhandeling van de

pe-eraüw angftvalliglijk behoefden te ontfien :

inaar dat hen alfo wel , als aan die Papen en der lel-

ver goede Vrienden ,
toequam het <Tene in fulke en

andre Tempelen , den gepretendeerde Goden was op-

geofferd, ^ - 1

'tiswelfo, dat Vorften die met euvel gierig

waren (zXsNero en andren , die de Tempel van

Delphis , en meer andren , beroofd hebben )
gans •

niet of niet lichtvaerdiglijk, de handen daar aan

floeeen : maar toond ons 't exempel der Fhocenjen

di e (met feer rechtvaerdige redenen ,i voor de met

fuperftitieufen) de heilige fchatten van Delphts,ovc\

fich tegens hunne vyanden te verdedigen ,
hadden

aaneetafti en dêit y^nPhilippus, die'om defegru-

weliike kerkfchenderye voor de Gaden te wreken

ffchoon pretext voor de vyanden der
^'^^'^f-Z^^fj

maar noch fchoonder voor P^;7#«* lelfs)tot hootd

der fo genoemde %%Oor/ö^wierd gemaakt 3 en

nochtans nergens heylig ofonheylig ontfag :
maar

aile Kerken, en der felver fchatten en rijkdom-

men, bcroofde,daar 't hem maar dienftig ofmoog-

iiikwas: fulks (feg ik) toond ons, dat de vrees

voor goddelijke ftraffe defe Lieden fo weinig we-

aerhield , dat fy daar door opentlijk betoonden

niets minder als fulks te geloven.

\GctnCicero, op 't einde fijns derde Boeks van

de natuur der Goden , van P/o^y/w verhaald, is vry

aanmerkelijk, en waerdig, mijns achtens, hier

byeebracht : om alfo te doen fien, hoe heden, dic

anSersbyfonder fcherpfinnig waren (
doch ont-

bloot van 'tware en heldre licht der ware God s-

dienft) met dieGodsdienft, dien fy kenden; en

ontrent welke fy anders, al mede fpeelden ,
en

bhefen met den ouden Aap (gelijk het Ipreek-

woordfeid) als fy fo verre meenden gekomen rc

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



ORAKELEN, I9,
zijn

; dat fy 't gefag der Papen , en der fclver fcha-
deli)ke laftering, ontwaflcn waren , piiblijkelijk
met de publijke Godsdienll hebben gefpot ; en hun
voordeel daar mede gedaan : als denkende , dat'
hun fulke gaven en gelchenken, als aan den God
geofferd waren , allb wel toequamen ; als dien ge-
nen 5 die de feiven quanfluis voor den God bewaar-
den i en ondertuflchen tot hun eigen pronk , ge-
mak , en voordeel , onder dat heylig pretext

, ge-
bruikten. Si)ne (C/Vmw j woorden zijn , onder
andrenj Dio?tyfius (van welke ik nu alhier*voor
5 , gefproken heb ) wanneer hy nu de lempel van
,5 Projerpina^ tc Locris geplunderd hadde

, feyl^

3 i de weder naar Syracuje : en als hy nu een leer
voorlpocdigereys hadde, feide, tegensdieby
hem waren: fietgyniet, mijns vrienden hoe
gelukkig een^reys de onfterffelijke Goden aan

93 den Kerkfchendren geven ?

, , De felve als hy in Feloponnefus met fijne Vloot
, , geland was , en aldaar in de Tempel van de Ofyr»-

3 > phifchejupiteryfj^s ingetreden j ontnam hy hem
3 ) fijne goudeneMantel die vry fwaar van gewicht
, , was , en waar mede de Tyran Geio , uit de buit
3 3 en roof, op de C^rthaginenfers gehaald , hem

vereerd en vercierd had j enfchimpteenrpotte
, te geli)k , met te feggen i dat dat Kleed des So-
, mers te fwaar, en des Winters te koud was:

3 3 en liet hem te gelijk een wollen kleed om 't lijf

3 3 hangen : wijl , feidc hy , dnt op alle tijden van
3» 't jaar bcquaam en dienltig was.

j , De felve liet ook aan Efculapiui te Epidaure

, , fijne goude baard afnemen : fcgge ndc , dat het
3 , geenlFms pafte , dat hy Efculapius gebaard was i

, , daar Apollo , in alle fijne Tempelen , fonder baard
^, wasafgetjecld. Hier nevens Jiet hy defilvre

Bb 4 Taaf-
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Verhandeling van de

Taaffelen uic alle Tempelen wegnemen : en

wijl na de wij fe der oude Grieken , op de Iclvcn

gefchreven Hond deTitul der goede Goden -^(QÏr

de hy, dat hy derfelver goedheid gebruiken

5»

3 5

35

5, wilde, . .

De felve nam ook de goudene v ittorie-

c beeldekens , de fchalen en kranffen , die in de

voor-uitgeftrekce handen van de Beelden der

Go.'/^w wierden gehouden, fonder enig beraad of
.

uitftel weg : feggende, dat hy die niet wegnam,

m"aar ontfing : en dat het wel een grote dwaas-

heid was , van die genen , van wien wy hergoe-

de baden en verwachten , 't felve niet te willen

nemen, wanneer fy'r ons van lelvetoereyken,

3, En verhaaldraen, dat hy defe felve faken , waar

vaniknugefprokcnheb, dus uit de Tempelen

geroofd 2-ijnde, op de markt publij kei ijk , door

een uitroeper, veylde en verkoft : en dat, als

3 5 hy'cr nu reeds 't geld voor ontfangen had, hy

aan yder een gebood , al wat hy van die Hcylig-

dommen befat binnen fckere gcftelde dag , we-

der in de Tempelen te brengen : alfo by de god-

loosheid tegen de Goden, ook de verongelij-

king tcgens de Menfchen , voegende.

Geen groter faad wzn Atheijlerye is 'er gefayd ,

teavulhQZ licht des Euangeliumy en dckennilledes

v^arenGodsenGodsdienfi, noehniet, als een hel

-

dre fonne, met lijne ftraien, waren doorgebro-

ken , als de continecl gepretendeerde en vermeer-

de Mr^;^^/^» en Or^)^?^w der hcydcnfche Goden en

Godinnen : en gefingeerde extraordinare Itrattcn

der Goden ,om 't veronachtfamen van t op-ott-ercn

lüdaniger Offerhanden ; waar uit de Offer-papen,

en hunne aanhang, gedurige winft , voordeel en

achtbaarheid , verkregen. Want naardien del.

7

5 y

* y

3>

53
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y y
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9y
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j y

^ y



ORAKELEN.
Lieden meerder en meerder, aldcfe, en de daaraan vaftzijndc, Ichelrnfche bedrieaeryen ontdelc.
ten

: enmtegendeel, door G.^« Geeft fel vcnic-t
verlichc Zijnde

, daarom van de ware kenniffc,
van de ware G,^ en G.tó,;yï

, ontbloot waren
Verwierpen eyndclijk alies, wat andren fiel-den cn betoonden, van Gode;, en Godsdien(lighe^
fn. A s welken geheel uiterlijk zijnde, feervele
fporelo e daden veroorfaakten , of met fich fleep-
ten

:
en Ichceldc \ dele fijne Orakel-papen , en and?e

InfT' r^fi^^'/
gemeenen^an vroom of

laatlte, onder hcyhg pr^jtcxt van Myfferie» enz.door hen Iclts daar toe aangevoerd) wanneer fyPa-
pen^daar maar achtbaarheid en voordeel bv won -

nen. •'

Daar by waren hunne Leerftukken van de G.;.
dej

y van elke P^^^ byna , offoa,,e^c van Pap.n
(voornamen tlijk die der Orakel-plaatfin ) naar hun
meeftc profijt of voordeel

, enaanfien, gericht
en menigmaal fo wonderlijk en wanflalligfiik , te-
gcnsmalkandren gekant, dat het, aan dSorfichti-
ge Lieden, ten hoogfte befpoctelijk mocft zijn.
i^n hierom railleerden L.ciaan, cn vele andren, inhunne tijd, foicherpelijk dcfeHeidenfche grove
grollen : en fielden daar mede geheel en al de
Godsdienft ten f^^^ot: alfb met het vuilnis felfde
vloer weg vegcMide. Doch de C/.;;;?.,;,,,, he„ hier in
navolgende

, fteldcn dic fbtternyen ook op't fpot-
tehjkfl ten toon , maar tot een gan.- ander eynde •

namentlijkomalfo, aan den Heidenen , te recht'
te doen merken

, hetondcrfcheid dat 'er was tuf-
fch ^n de enige ivare Godsdmift , en die ib veel me-
mgvuldigc Heydcnfchen , aller Natiën en Volken •

die fü abrurdehjk regens malkandrenquamen aan
^^5 ilo-
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Verhandeling van de

ftoten Gelijk hierom , nevens andren ,
Minucius

Felfx y in fijn t' famenfpraak Oaavius genaamd, op

defe wijfe {preekt

:

DeGebuur-volken uit hunne handen te verdrijven

,

de naajl-aangelegene Steden , te gelijk met hunnejemfe-

ten en Altaren , te vervjoefien en om te keren :
de[elven

.evangen te nemen:, en. door andrerfchaden.eneygene

fchelmftukken, fch groot te maken is een {drfctpliin)

Oeifentng en Leer , die nu met Romulus en de andre Ko.

mngen , den hedendaagfche Kr^gs-overften gemeen

So dat alles , vjat de Romeynen hebben en befitten ,
en ee-

ren. de roof en buit van harefloutheidts Allehunne

lempelen 4« l^bouden geheyligd f ««'.^^T/f'
dre (leden; uit de roofvan den Goden gehaald, en tdo^

JeJenmolrdenderPriefieren, ^«^^^--f™
doenishoogmoediglijkinfulturen^enM^^^^^^

pen ; als men de verivonne Godsdtenfl {en Goden) dtend,

en denfelven naar de viaorie ,
gevangen zijnde, aanbid.

Wantteeerenenteaanbidden. 'tgeen men met gebeld

Jvan,en heeft , is het consacreren ofheybgen van Kerk^

Thê^eryeJgeenffinsvaJGodheên,
mshalvenjy Ro^

dikmaal getriumpheerd hebben l en o ^^^^'^
fj^

huit en roof der Goden met gebracht y
alsjy^ege^

tLZ Tover hunne Vyanden hebben opgericht

t %'derhalven de Romeynen fo ^root

g^^'^^l^
niet om dat fy godvruchtig , maar om dat jy onge^

fJhebbenL tot hun voordeel . en helpernn de Kr^^^

kunnen h^^^^^^^^^
Goden ,

tegens 'welkenfyWnen
h dZ aangegrepen ; en die fy na o^r^^^
triumph. hebben beginnen te ^eren fn V^^^^^
^^atkondendochdoen.

'^'i^^'Z yZ^ZfZlwa-
danigeGoden, die voorfichfelf.tegens

derjelveryya

penen , niets hebben konnen doenf ^^^^



O ^ /V ±, i. ±, N.
MaArdoch, om tot het Orake/-geve», defescre

pretendeerde God ^pis, felfs te komen ; men nSm
voor een goed ofquaad voorteken , dat hy in defc
of gene Tewpc^lintrad. Doch hoe lichtelijk en ge-
makkelijk kon, in defe ofgene Tempel, iets te vofen
geprepareerd of geleyd zijn, door welks reuk of
fmaak de God ^pis, volgens fijn beeftelijke (oflaat
Ik nu liever feggen goddelijke) natuur wierd aan-
lokt i ofwaar van de felve een afkeer had.
Want dus noteerd^^rm , in fijn Travaat de

Z?drw//x, datmen, oi met m/fs~drek in depaerde-
kribben te leggen , ofeen JVolf-Jlaert onder *t voe-
der te verbergen, dePaerden en ander r^<- kan af-
Ichrikken: en met meer andre middelen,'t zy door
aanftrijken of anderfins , de Beeften {Paerden en
OJJen) of aanlokken, en alfo vergiftigen, ofaf-
drijven en fchuw maken en doen honger liiden :

üit vrees en fchrik , voor 't geen, waar tegens fy
enige antipathie hebben.
Öfhoe lichtelijk en gemakkelijk, kon 't voeder

(dat doch door de handen derPriefters , onder
pretext van fekere wydingen, of benedióHen en
fegeningen, moeft pafleren (wijl ook, quanlfuis,
t aan defe God niet even aangenaam kon zijn wat
hy at ofdronk) met iets, dat aangenaam of on-
aangenaam was , befmcerd of beftreken zijni of
iets 'er op andre wijfe onder vermengd ^ dat een
trek en graagte, ofin tegendeel een afkeer en wal-
ging, aan onfeGod^pis verwekte, ten opfichtc
van fmaak

; of wel voornamentlijk van reuk en
geur; waar door hy ofaangelokt, of afgefchrikt
wierd? En kon men defc part , fo wel aan m^-
^cus fpelen , als aan andren i indien hy wat fuper-
ftitieus was j en indien , 'tgeen wel te noteren
ftaat, lodanig eenHiftoric waarlijk aan hem ge-

beurd
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is. Want hoe veel ,
(ja honderd duifend) Hiftorit-

jcs dus (en wel voornamentlijk van de Groten)Yer-

fierd werden, is gcnoegfaam wereld-kundig.

Maar evenwel had defe beefteüjke God , ot lie.

ver dit Goddeh)k Beeft , naardemaal hetielf ,
niet

fprekenkon, fijne Pro/>^^/^«, alfo wel ^\i>Uefhe^

fiion , als Antinom ; ja als A^ollo , en andrc Orakel-

oevende Goden> ^. ,^ r i

Dit toond ons Lucianw , in fi)ne t'^amenfpraak

,

de Raads-vergadering der Goden genaamd. M-
y^^^ixMomus op defe wijsfpreekt: Enivatmljicb

doch defeMemphitifihe Stier, die aangebedenwd^ en

Orakel-antwoorden geejt, enfijne Fropheten heeft

.

Dat het met de heylige Os Mnevis , die te Heho-

polis, niet verre van daar , op de felvewi)S geëerd

wierd cn Orakel-an/ivoorden gaf (en met andren

door de oude Schrijvers gemeld ) ook op de lelvc

wijs, ot diergelijke, is toegegaan, geven ons de

Hiftorie-fchri)vers genoegfaam te kennen. Up

d^t ik \^nCrocodHlen> en andre gedrochten meer,

Hofeïop wat wijs ook de anders domrne

rchen tot het geven van gepretendeerde (aod^raken

wierden gebruikt , tonen ons FHnm, Athen^us,

en ^hanus [FUmusM fijn 31. en jxfte, A/W«^
fijn Sfte , en Mlianus in fijn 8^^.^"/^ D..^
welken Flinius op dusdanige wijs fpreekt :

Datm

LyciaindeFonteynvanMyrisdeVijfchen , daar tn le^

-vende^op het driemaalroepen,
door eenFlutt, te voorj

fchün quamen : en datfy Voorfegging gaven i

dooWverJlinden ^an'tvoedfel van Vlees ,
tgeen hern

<voorgeJerpen wierd', vanquaad, door tweygeren en

'/ wïgdrijveniofverfioten) desfclfs, met ^^«««^^^^
;

AtheLus en ^Hanus fpreeken'er omUandigc

van, cnftggen, dataldaar, by een geheyhgd Bojch
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O R A iK E L E N,
en Tempelvan ApoUo , een Meyr is , ujaar aan de Prie-
^erftiljyijgendegingfitten , en den Raadvrageren van
t Vleejch der geofferde Siacht-offeren bracht j V icelk
gefieken aan fwee houte/peten (yder(pit met tienfiukken
vlees befet Twijnde) door de {N,B.) Vriefier dan den
Viffchen toegeijjorpen ujierd : die , van velerlyefoorten,
groot en kleen-, fchielijk y met een meerder toevloedvan
nvatery daar op (^uamen tocjchieten. Welker Jpctie en
foorte^en hoedanii^en derjhlver V VleeTaangrepen en ver-
pondeny ofin tegendeeldaar van een afkeer toonden, door
de Raadvragers bekeridgemaakt zijnde , hy Vriefler dan
aan den felven antiuoord gafover Ugene dat fy auamen
vragen,

^

IMcVriefer lette dan ook
, Op het aankomen

en wcgfwemmen der Fifchen j en wat het bcdiede
wanneerle

, ofniet verichenen (geroepen zijnde )
of

, in tegendeel , met grote menichte quamen :

wat het betekende , wanneerfe in 't water veel
fprongen en gewoel maakten ; ofin tegendeel fti),

en als dood, bleven drijven; wat het bediede,
wanneerle de fpijfe verilonden , of in tegendeel
die^als weygerden en verftieten , of met de ftaerc
op t land wierpen.

Grote over-een-komft had dit Orakel met dat
van Apis, en vooral geen groter Mirakelen. Wanc
vooieerft, het lo geprepareerde T/w móeftgaan
door de handen i^cr Priefieren , en door hen den
yifchen werden toegeworpen. 2. Alles was daar,en
konde bcquamelijk (fo door de verfcheidene ref-
fortenj waar door nu dusdanige

, nufodaniger/V:
fchen wierden ingelaten : en 't'water op defe ofge-
ne WIJS kon gcinfedcerd werden en?.. ) re voren
2ijn geprepareerd. En yder weet, hoe gemakke-
lijk de yifchen in de Vyvers op 't bekend gefluit
werden boven getrokkenicn fpelen met het voor-

ge-
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geworpen brood. 'tWelk met aanftriikcn enz.(ge-

lilk wy van 't voeder aan d' hp^ gegeven getoond

hebben) kon offmaakelijker en aantrekkelijker

;

of walglijkeren onfmakelijk gemaakt werden : en

alfo daar door of graagheid, ofafkerigheid, ver-

"^^d'^^borfaak van meerder happigheid en graagte,

ofafkeer in tegendeel , kon zijn, dat fy lang van

te voren gevall hadden, of datle nu korts te vo-

ren gevoed en verfaad waren : en hier uit kon dan

fpruiten , dat fy of grager oftrager toefchoten : of

weleeheeUijkvan 't voorgeworpen Vlees een at-

keer hadden: maar ook, datfe fomtijds in grote

menichte, fomtijds in kleen getal, tevoorkhijii

quamen; nu dusdanige nu weder andre foorten ,

ten opfichte van hoedanigheid ofgrootte s nu we-

der velerleye foorten onder malkandren. Dat ook

feer gcvoeghjk , door 't minder ot meerder hey-

melijk uitlaten uit andre Vyvers, tot verbaafclheid

der fuperftiticufe Raadvragers kon werden te werk

eefteld • terwijl de meerder en beter geneusdeii

moeften fwijgen, om 't gevaar : en fy by de meefte

andre Menfchen naderhand , en op andre verat-

gelegene ,
plaatfen fo groot credijt , met hunne lu-

fpitieufe vertellingen , niet konden maken ,
dat

het defe Crakel-papen grote fchade kon toebren-

gen : fchoon hier ofdaar al iemand wierd gevon-

den , by wien hunne verhalen van bylondre na- en

indruk waren i en die doch reeds te voren, ofdoor

eigene ondervinding, ofdoor andrer verhaal ,
ot

door eigen begrip en redenering , van tenemaal

comrary verftand zijnde ,
rtilfwijgend, of niaar

onder recht-vertroude Vrienden , fuik apen-ipel

befchimpten. ^
Buiten de nu reeds verhandelde wijfen van Or^-
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ORAKELEN.
hl-geven,waren'er ook de Lot-Orakelen, of die
door het trekken of opnemen der Heylige Loten,
wierden gegeven, in velerleye Tempelen 5 te Pr^-

namentlijk, tnttAmium (ini/^/win 't ge-
ficht der ftad;?^;.^;.) i„ de Tempelen der Fw/»y«,
ofook gefufters Fortuinen, te Tthuri (ook dicht on-
der Re^».. gelegen

i ) in de Tempel van Hercules ; in
de Tempel van Jupiter te Dodone-, azmicFonteyH
Aponus by VataviumiiQ Bura m Achaia-^m de Tem-
pel van Apollo Bidpieus y en vele andre plaatfen
meer. bn wierden 'er in ene en de felve Tempe-
len

,
of fdat ikfe fo noeme) Lot-Orakel-plaatfend^

Sortes, oi Loten ooV op mceralsenerleye wijsije-
geven :

als blijkt uit de Orakel-plaats by de Fon-
teyn A^onus

: alwaar , en door heylige Loten en door
Verjen van Homerus y de Göd/hraken wierden gece-
ven. ^

Gelijk nu \ Orakel-geven door defe gepreten-
heyligeLoten op vry vele plaatfen gepleegd wierd

(fe fs in Tempé en, gelijk getoond is, daarmen
ook op gans andre wijfe Goddelijke Antwoorden
gat

j ; lo gefchiede dit ook, op vry velerhande wij-
len s iohy Grieken en Rowejnen, als andre (by hen
ro genoemde) Barbarifche Natiën en Volkeren
Waarom 't dan ook niet ondienftigfalzijn, daar
van d exempelen voor te ftellen; op dat alfaook
die (oorten van bedrog, war naaktelijker werden
ten toon geftcld , voor die genen , die daar ontrent
enige bylondre en o^ernatuurhjke werking fich
mochten verbeelden.

Dit gefchiede dan I. door^./;9.V^L,/,^, van
houtoïfieen, ofandre ftoffe.

Dus wierden in de Orakel-plaats van Herkules teBurem Achaje, de Goddelijke Anfwoorden diOov
foej/ltge Loten , op defe wijfe gegeven.

De
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^OO Fcrha»deli7!gvan ds

Dc Raadvrager nam ( naar dat hy voor 't Beeld

van Herkules (ijnc gebeden gcftort , en beloften ge-

daan had) van een gidter getA dobbel-fie?fen (die

daar in menichtc voor 'c Beeld van Herkules laeen)

vier der felver , en wierp die op een Taattel

:

en befach dan (wijl op yder dér felver fekere teke-

nen waren ingedrukt ) wat fich daar op voordeed

;

cnhoedatfymccdeTaafeUelfs,- als welke mede

op fekere wijS i>etckcnd was,accordeerdcn,enz. en

focht alfo de verklaring, van 't geen aan 't Or^M

verfochtwas. ,

Dele Loten wierden of in geheyhgdeWindlmn

y

(alsby de C-^rites) of in Buffen (
gelijk te Hodone en

elders) door de Vr'iefieren bewaard : cn was 't , voor

den L.acedemo?iiers ; een byfonder quaad yoorteken,

naar C;Vfro verhaald, (die 'er, evenwel openthjk

mede fpot ) dat als fy quamcn om raad te vragen ,

by 't Orakels2A\ Dodo?:e, dc Aap van de Koning der

llloloJfe7i , de om verre wierp , en de heylige L(7-

/fwalfoverftroyde.

Hy Cicero vergelijkt dit fpel (wanneer hy van dc^

fo vermaarde Fr^nefijpfche Loten fpreekt) met , of

noemd het maar fimpeüjk , dohhelen , rijfelen , enz.

waar in de ftoutc lichrvacrdigheid , en 't geval

,

2cen rede noch raad , ofoverleg, plaats hebben.

En feid : Degehelefiak is bedriegelijk uitgevonden, otn

'wifih en voordeel te doen y enfuperftitie en doling te voe-

den, en verteld daar op de gekkelijke tabel vaia

Nurrierius Sufftius i hoe dat die ,
namemlijk, ge-

durigliikdoorJr^/;/^». en d^ felven eyndelijk ook

feer dreigende , bevolen wierd een Key-fteen ,
op

fekere plaats gelegen , van een teflaan : en dat hy,

doordefe^r»verfchrikt, dat aanving j
fchoon

fijne Mede-burgers van Vrenefle daar de fpot mede

dreven: cn diit hy dien Rots doorboord hebban



^ k E L E N. 401
de heyhgeLotejt, met de charaólers van oude lette
ren oetekend

, daar uit voortfprongen. Dat defa
plaats daarom

, ook noch te fijne tijd, heilielijk
beheynd zijnde,, feer kuiflchelijk door de Vrou-
wen

,
die reeds gekinderd hadden, gevierd wierdi

omjupiter:, die daar als een kind , nevens fijne
Surtcr>»o, in de ichoot derGodinne For////« ge-
feten, en als een fuigeling naar de borll trachten-
de

, wierd aangebeden. Dat op die felve tiid (als
dit gebeurde) op die plaats , daar

, by fijne tijd , de
1 empel der Fortuyn Hond , honing (naar men ver-
telde) uit een Oliji: boom was gevloeid j en dat de
Uaruf^ices of Slachtoffer-'wichelaars

» daar op voor-
feid hadden, dat die Loten van een uitrekende
achtbaarheid fouden zijn ; en dat door hun bevel
van 'c hout der lelve Olijf-boom , een kift gcmaakc
was, waar irt die ^^j'%iL<?/e»bewaerd wierden •

die noch by fijne tijd, quanffuis door vermaning
der Fom/i», endoor de hand van een kind 3 wier-
den onder een vermengd en getrokken.
Hy feid door vermaning ofaanmaning der För-

tuin\ om dat des felfs Beeld, ot door omHervoe-.
ring en de beweging des felfs, daar in konftiglijk
uitgevonden

, (gelijk Cicero van de Beelden de
Fortuinen, tQ Antium y getuigd) oïAnor -xenken c\\
knikken

(
als in 't Beeld \'^r\JupiterUmmnon wierd

le werk gefteld) te kennen gaf, of, hoe , cn wan-
neer , de heylige Loten waren op te nemen 4 en alfo
te bcfchouwen wat door de felven voorfeid was.

In defe ortuin van ^renejie ix^xtitn dan ook een
nieuwe Moeder Goods ^ die met 't kindje Jupiter (ne-
vens de noch kiene op de fchoot en aan de
borft der GodihneFor/*/w gelegen, wierd aange-
beden. ^

Op de ene plaats wierden defe hsylige en Vrophe*
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jifcbe Loten, uit de Bus uitgeworpen v.in dc Gö</t^-

lijk6 Beddmgen en Altaren der Goden,op een taat^clj

en dus , of door de Prieftercn , ofwel ook door de

-Raadvrageniói's. Alhoewel ik acht, datditfecr

lelden Gebeurde , fo om de gepretendeerde heyhg-

hcid der felver 5 als om 't bedroch ib tc beter te be-

ftieren en te bedekken. Op andre plaatfen wierden

fv (gelijk te Prenefle) getrokken j en dat noch door

een kind: op dat het werk loo veel te eenvoudi-

eer fou fchijnen. En waren defe kunsjes naar de

verfchcidenheid der plaatfen en volk.-n, en ver-

fcheidene bequaamheid , of loosheid en?., der Pa-

pen , feer verfcheiden : ook licht wel verfchei-

dentlijk op ene en de felve plaats , gelijk ik van an-

dre foorten van Orakel-plaatJm en Orakel-gevmg

reeds getoond heb.)

Want fomtijds wierd looflijk een ring gebruikt

,

die aan een fekere draad gehouden , onder bylon-

der fuperrtitieufe plechtelijkheden en omltandig-

heden , fo beweegd wierd , dat hy wijlende op de-

fe of gene letteren van een veel groter getal, die

op een daar toe geconfacreerde taatfel getekend

\paren,te kennen gafwat te doen of te laten ftond;

of de naam van perfonen aanwees ^ naar ofover

wien, dees Goddehjke Antwoord gevraagd wierd.

Somtijds vielen, van de heylige Bedden ofAlta-

ren der Goden, gene houte, ftene of bene. Lo-

ten , maar briefjes of parkementjes, waar op maar

fimpele letteren en tekenen , ofwoorden ; ofook

wel gehele Verfen (fomtijds ook wel een geheel

getal der felver te gelijk) voortquamen. Die dan

aan malkandren gevoegd, of door d' Orakel-pa-

pen verklaard , en uitgeleid 5 of (voornam ^^ntlijk

alsfy gehele Verfen waren ) door de Raadvragers

felfs in hunne herlTenen gekaud en herkaiid wier-

den, end' uitleg daar uitgcvift.
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De Verfen tot Antwoord genomen, waren of

deerde welker gepretendeerde Frr/.^ en
infeer groot getal, door Gr/.>^.;,/W

en
^//^ yerlpreyd waren

, ( buiten die Sibylliinfche

fuisGodsdienftighjk, bewaarde; databfoluteli.k
niemand daar toe toegang had , als de XV. Man-nen, die tot de feer Ibrgvuldige bewaring en in-
fpeftie waren gefteld ; en dat noch noid gefchiede
buiten order en bevel van den Kaad : ) of fy warengenomen uit Mu/^us , uit Orpheus cn andren, die ex-
preflehjk,als door propheiifche drift,dc fodanigen
hadden gefchreveni of uit H.^;..m, Euripi^esen
n-^^crandrcGrieYcheFoè^.eu', eyndelijk ook byde
Latif»e?, uit Fïrgi/m enz. van alle welke foorten ve-
ie exempelen

, by de Griekfche en Latun/che Schrii-"^m, te vinden zijn.
^

By de Arabieren gefchiede dusdanige VoorCcgght^
(buiten noch andre manieren of wijfen, doordf
feer ge eerde Focockius bvgebracht) met Fiikn driem getal

;
op welker eenc geflhreven was , deUce^

regebredmy
: op de tw ede ; de Heere verbiedmy : enbleefde derde ongetekend.

Waar op dan een der felver, uit een Bf^s, ofyaf, waar in iy geworpen en onder een vermcnirdwaren uitgetrokken wicrd : welke, indien *t deongetekende was, dic/e///>/^, oïrreHf„,^ ,vedervernieuwd wierd : tot dat 'er, voor d' eerllc maal
ecngehedeude, oïverbiedende te voorlciiijn ouam

'

Kn wierd defe \oorrojikkivg by hen-lieden a'e.
bruikt, wanneer fy in overleg waren van /r.»^,/
otreyjen-, of, om enige andre faken van bylonder
gewicht

,
die te doen ofte laren waren , iu twiiftel

cn beraad ftonden. ^
Cc 2
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By de Babylonicrs en/, was de Icl vc manier van

bedrijf :
Hieronymus

(
fprekcnde ,

over 't 21

cap. van Ezechtel, en 't 4de cap. van Hofeas )
ver

haald : wanneer hy het Hebreeus woord K;W,
dat anders polyften-, glad en fchoomnaken ,

bete-

kend, ook, geli)khetbvdc Arabieren in gebruik

is [want dat feer aanmerkelijk is , de ArabipocTaal

heeft meeft de felve wortel-woorden met de H^-

hreeufche , en meniomaal in de felve betekenis] ver-

inengeji , oi onder-ee-a-mengen > dusdaniger wi)lc ver-

taald i
Wa7it de Koning van Baleijalaan de nvcgfchey-

ding (laan, aan het hoofdder fwee 'wegen {oj op een fwee-

(brong ) om Waarfcggery te gebruiken. Hy ial (N. B )

{i]nQ Pijlen vermengen, hyfaldtTerapbin vragen; hy

Jalde Lever bejien. ..

Welke woorden dan op volgende wi)s ,
door

hem Hhronvmus , verklaard werden : Hy/al ,
naar

deiv-üfe van Jijn Volk, het Orakel-vragen , metViflen

in eenFijl'kokertev^erpen en te vermengen, die gete-

kend ofhefchreveuz^n, met de vaam van yder l
ijner

Vyandeu :] om te fwn ,n'iens PlfPer cer(l uit voortkomd;

en ivelke Stadhy 't crfle behoord te belegeren.

Van dc oude Duitfckcn leid racitus \ hunne v^ijje

van Orakel-geven door heylige Loten, is eenvoudig; Jy

flemen eeri tak van een vruchtbare Loom afgefneden , en

verdeelen defelve in meerder andre kiene takjes: daar na,

defehen met eni^,e tekenen onderfeheyden hebt;e7ide,'u.^er--

pen fyfe , fo Melsfk en achteloos heen , over een 'wit kleed,

IVaar op dan , tndien\rvoor't gemeefiv:erdRaad-.^e-

vraagd,de Friefer der Stad, ofindte7i voorpart.cuhcje

Buisgefinnen gefchied de Vader des Huisgefns,

hy, met ten Hemel opgehevene oogen, de Goden heet

aangebeden, yder de7- filver driemaalopnesmd :
en die

of>zénomen hebbende dan naar de tekene^t daar tevoren

ingedrukt (
ofgcjneden ) verklaard. Indien fy afradej
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O n A K, E L E N.

*Vali'fr over die Jetve f.iak, op dkfuUg^ gocn verder
Rijad-vraging, Indien jy amiraden , -^erd het geloof
ejtfekerheiddaar van , noch verder door Vogcl-nickela^
rye beproefd. IP'avf alhier is ook het ivaarnewen , en
Raad-plegen , der P'ogel-ivichelarye

[ doovhi^t gc\\x\A
€n vlieg, en/. ) Jo -jcelals elders bekend.

Vati de Schytiers
; van welken niet Ibnder reden

,

iie Duitfchen werden geleid afkoinllig re /ijn )

fpreekc Herodoius op vol<4cndc wijfe i Byhevzïjn
feer veelvuldige ll^aarfeggèrs , die door een veelvou-
dig getalvan IVtlge-takkcn hunne Voorfeg^vig doen, op
deje iv/Js : Naar datfy grote bondelen v.in ÏVilge-takkcn
hebben hervoorgebracht , en te narde vedergeleed, ontbin-
den fy de felven ; enydcr der fi'her alleen hygcndc

, Voorr
Jeg^enfy daar uit : en ter-w'fjlJy noch dk Voorjeggi?ig
doen^ vergaderenfy defelven by^een^ en bindenje ive-
der tefajnen. En is dit een foort van vooruüikk/ng die
hen van hunne Voor-vadren is overgeleverd. 3Iaar de
Enarièrs, die ook Aiidrogyni genaamdvcerden , fggen
dat aan hen door Venus , een voorvjikktng ii overgele-
verd » v:aardoor(yy metWilge-takkcn-, Voorfggiv.'^
doen. Want als iernandeen Wilgc-tak , indriengcfie-
den heeft y vermengd enfheidhyweder de(elvenvjet de
vingers , en voorfid alfo op defc vcïjfs.

Van de Alancn fcid Ammianws Marcellmus : De
toeko?nendefiken Voorfeggeufy op een fondcrlin^e 'w'ijs :

IPant de Vrouiven , rechteflikjes by-ten-vergadercndc

,

en defelven , opjekere daar hegefielde tijd:, onder '/ />/t'-

gen van ejiige verborgene bepxeringen-, van een verdelen-^
de

, li^etenjy daar uit klaarlijk vjat *er voorj'eid v:erd.
üoch/.ijn delcen diergelijke kiinsjcs, by allc

Eeuwen en tijden, op feer vele plaatfen gebruikt
geweell. Als (belialven andren nieerj onsTeer wei
toond in fï)ne Reis-befchrijvingen , de wakkere
Moncony. di: Ibmi in Paleff}j7u^\ JEgypte, als an-

^ ^'
3 dre
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dre Geweften des Werelds, alle Ibortcn van Waar-

feggeryen heeft opgclocht en doorrocht,* en altijd

bevonden dat de i'elve of liftig, ot fomtijdsook

wel feer bot, bedrog van Menlchen waren.

Defe Lot-Orake/en wierden gegeven of in Tempé'

len ( daar gepretendeerde Goddelijke Anfwoerdengt"

geven wierdcn) door der felver Pr/?/?«'f'w; of ook

buiten de felven , door Propheten en Orakel-gevers :

namentlijk fuik Ilag van Lieden , als by ons de fo

genaamde Hfy^/i?»/ of Ceretatten en Ciaandcrs ïijn »

die oi Papen van de Godinnc Ifis waren , of van dc

Godt Serapis , oi van dQ Grote Moeder der Goden \

[alhoewel die Godheden door de Heydenen vaak-

maal onder malkandren geconfundeerd werden]

en diergelijk een flag van Volk: die ofmet Vcr-

fen, die (doof 'tinfteken tuflchen de bladen , of

ook op andre wijlen, die ook by velen der eerfte

Chriftenen in fiiperftitieus gebruik of, om beter

tefeggcn, misbruik waren , gelijk noch gevolg-

lijk lal getoond werden )
gehaald wierden uitO-tf-

kel-hoekjes, befchrevcn met Verfen (buiten datfe

ook menigmaal door hen felfs daar toe gemaakt of

gedicht waren) van quanlTuis de Sibyllen , van Pro-

pheten , die Bacides genaamd wierden , van Orpheus»

VinMupeus: jaeyndelijk vm Homerus , Euripides,

enz. als reeds geleid ii. Wijl der felver Verfen

fomtijds, en in dc Orakel-Tet/ipelen ; en veeltijds

by dele Kajfeboeven en LaffdIopers(fo als fy door P/«-

/^rfi^/wenandren genoemd werden) daar toe ge-

bruikt wierden.

Dcfen , wanneer fy'tniet met Verfen maar

Loten deden, hadden voor fjch een TaafFeltje,

dat met fekere letteren, woorden, ofandre teke-

nen, betekend was; waar op dan, of door hen

ïdfS) of door de Raadvragers ( of door Kindrcn
daar
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ORAKELEN,
daar ontrent gebruikt , op clat het werk alfo te een-
voudiger en min verdacht van bedrog moch fchij-
nen ) de Loten wicrdcn geworpen : waar in i'y

*tgcen, in de Tempelen , door de P4r/.e;/ (7cdaari

wierdop'tnetftefbchrennatevolgen, om by ]an
hagelen 't gemene gr.mi, 'tjong Vrouvolk, Sla,
ven en diergelijken , te meerder credijt te hebben.
Want defc loort van Lieden waren 'c (ai hoewel er
ook dikmaal iich groter aan vergaapten ) die ordi-
naarlijk by dit canailieom raad liepen.
Dele ratcn,ofitondcn,vcelc!jds op dedrie-fpron-

gen en andrej üblijke wegen en Itraten: enteRo-
me wel voornamenrlijk m de grote Ren-plaats^
wijl daar ordinaerlijk grote toeloop van Menlcheh
was. En onthielden hier fich ook dcA/IrohrJof
Voorfeggers uithetgefternte, en diergelijke löoltcn
van bedriegers meer.
By welken

, en ook de Haru/hkcs:, cn Augures , of
Offer-ioichelaars en Vogel-wicheLars , gingen die rii-
ker waren, ofvan meerder aan fien en middelen : al
die in hoger achting waren. Doch wat voor föorc
van Lieden deicO^r- cn Foge/^ivMaars waren,
als ook de Ajlrologi , (al noch bredeliikcr, wat ver-
der beneden , door my verhandeld werden : naar
dat wy cerft ook van de nageaapte Orakel-hfen enz.
der oude Chrijlencn wat lullen hebben gefproken.

Schoon dan en Cicero , en Vlutanhns , en alle an-
dre wijle Heidenen, fuik bedrog en kunsjes,voor
vodderye, lutternye en guiteryc hielden ; heb-
ben evenv/el velen der oudcChrilhnen ^ llilke be-
driegers mede nagelopen (gelijk noch hedens-
daags, onder ons by de fo genoemde //i'y^/m ge-
beurd) en geraad gvraag: alsWijkt xxM'XzCanom^der
oude Conciliën. Ja waren hier menigmaal de Ker-
kelijke Perionen en iWo»Hv«fcer aan vallj als uit

Cc 4 43
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'408 Verhandeling van de

de 3(J. Canon van het Conci/ium Laodicenfê ^ de 14,

van'tCowc. Ancyranum ^ de itffte van 'c Concilium

^urelianenfe , en de 4de van 't Cö»r. Antifiodore7tfe

klaarlijk bli)kt. Door welken ( als ook door dc

Ys.QyicxQ\\ConfiantiMS enyuliaa?t i en meet gevolg-

lijkc Conciliën en Vaufen^ ) defe misbruiken llrikte-

Jijk verboden z-ijn.

Dus wierden ook door de felven verboden de

rnisbruiken , net van de feive natuur , doch van een

heyliger prxtext 5 die door Lieden , die watreli-

gieuler wilden fchijnen, op de volgende wijlen ge-

pleegd wierden.

Sommige namen ftukjes hout , ofbrokjens brood,

(om te zijn de heilige Loten j waar mede fy , ofaan

andr^n, ofaanhenfelfs, wilden Voor/^^f».

Ofnu die ftukjes brood , ( quanfTuis tot heylige

oogwitten gebruikt ) van 't geconfacreerdö ot ge-

tieyligde Brood des Naehtmaals zijnde overge-

fchoten i of van een andre foorte van geheiligd

brood ( waar van ik licht elders noch omftandig-

lijker fal fpreken ) waren gemaakt ; om allo dit be-

drijf te heyliger te maken ofte doen fchijnen > is

my noch duifter. Ook of de houtjes , daar toe

gebruikt ,
gemaakt waren van hout, dat gepreten-

deerd wierd van 't heilig Kruis onles Ueylands tc

7.ijn. Doch feker is 'r , uit de vierde Canon (van

't Concilium Antifwdiorenfe ,
) dat het en met brood

,

cn met hout , door den foodanigen wierd gepraóri-

fecrd.

Sommigen namen , gelijk de Heidenen , de wer-

ken van enig Poër
,
[Homerus , Virgilius 3 ofiemand

anders) en rufichen de bladen van 't Boek infteken-

de, of'tfelve fchielijk opflaande , namenfe het

eerfteVers, dat hen, of dus aangewefen wierd

,

pfin 't Gpflaan eerft voorquam , voor een Qrakel ,

üvef
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over geen te doen ofte laten ftond,- indien mnrdirede ot ind.rede in 't felve iets wierdbéS '

dat op die materie iloeg, ofllheen te flaan 't Wdkten eerllen niet gelukkende
, deden fy fulks fo d k-niaal weder op nieuw, tot dat hen lUlkeen Versof meerder V crfen t' Iham, voorquamen.

Maar die godvruchriger wilden fchijnen , na-men daar toe ae 4 W^^./ï.;.,. andren niet alleen-
lijk dici maar ook daar nevens de Prophetie;: derPropheten Brieven der Apoftekn: CnZcZde van de Me„ der Propheten. Welke gjoocndzijnde, indien ly, 't geen tut hun oogwit diendedaar in vonden

, lieten fv de andren ongeop^^^^^^^^^
foniet, gingen fv tot het tweede, namentlnk e'Schrtj^en der Apojlelen ; en , lo (y ook daar fulks nietvonden, tot Evange/ie»,

l^^>nlcc

Andren wederom namen de Boeken, der P/a/men.derKonmgen, dcProverbiaSalornoms
, oï a„der Boek der Hevlige Schriftuur

, des O of Nreftaments, dat hen eerll voorquam. En fo IVmeerder als een daar toe gebruikten, namen Vfonder onderfcheid
, ofeerS de Brieven der Apotlm, en daar na de Pr.;>W en/., ofter contrarieEn gingen er dus wel twee of meerder OrakeUoekersh, majkandren fitten, yder met fuik een Boek^cn Vooru^ktcn dus voor lich felfs, ofwel voor 1 en

felfs en a^ren te lamen : doch fo, dat el^fi nebyfondre F..r^;i/.;^^ had. Gclijk fuik. fcer klaar

Sitfe
L Uit vele exempelen by de Kerkelijke Sch, i, vers
{^^gufltnus , Qregortus Turomvjis

, Petrus BIJnfis
Metaphrafies, Cdrenus &c. .) re vinden, fa/ik Vr'jnaar een byhalen

, uit Auguftir.us : die niet alleenl
h}k luiks met iHiprobeerd, als 't maar tot geeft"

5 iijke
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^,3 Verhandeling van de

Hike en geen wereldlijke infichten, of om tijde-

li k eewin gedaan wierdfwant defe exceptie maakt

hv m fijne 119 Brief, ^tijanuarm) maar fe fs

fulks van fiin felfs verhaald ; en op wat wijfe
,
(dic

DOch enige extraordinare voorgaande byfonder-

heid behelfd) hy dat pradifeerde

Hv feid dan in*t 12 cap. van fijn Sfte Boek der

BeiiidenilTen :
Ikfeidefulks.enikfchreydemeteenby.

fonder bittere verbryfeling des harte ; enpet daar op hoor

ik een Rem , uit een niet ver afgelegen Iws .met een ge-

fanzfeggende en menigmaal herhalende ,
(ofhet vaneen

yongetie ofMeysje -mas -weet ik niet) Neem op
,
en

leeld • Neem op, en leefd : Waar op ik, terfiond van

rtueCen veranderende , wel aandachtelijk begon te over^

denken , ofer ook enig S>elwas , waarin de Kinderen

iets diergelijksfongen: doch 'vielmy ganjfchelifk met tn

,

dat ikiulksergensgehoordhad
Weshalven , een vloed

van tranen weerhoudende , flondikof', daargeen an-

dre uitleg, over makende y als dat my Goddelijker wyje

^ierdgeboden,, hetBoekopteflaanentekfen, heteer^

ftc Vers dat my dan voorquam.
Want tk hadde we van

Antoniusgehoord, dat hy uit het lefen des Euangehums ,

dathy, met dusdanige wtjfe van Voorwtkking had opge-

flazeL vermaandwas geworden', alsoftot hem was ge^

leid;hetgenergelefenwas,g^z^y^^^oo^^2^^^^

hebt , en geeft het den armen , en gy fult een fchat

In de^ Hemel hebben : en i^"^^,^f
En dat hy, doorfodanig Orakel.tot u bekeerdwa^. Ver-

halven iLp tk haafirgl^k na deplaats, daar ^'yPff^'l^

Want da!r hadd het Boek der ApoMennederg^^^^^^^^

alsikvandaarwasopgeflaanJknamhet:lk(loeghetop^

entklas(iiljw-^gendeheteerpyers,daarr.^n^^^^^^

nedervielL met in braiferyen, ^f^"

peni met in llaap-kameren en onkuisheden ^

de ik niet verder lefen', nochwm het ook van node. Want
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O R A K E L
terJ^o»J, op teyndedeferfpreuke, -voaft als ofmün hart
met eeMtvangeruftheUwierd'vervuU- 'enverdive-
ven alle duiflerheden van tivij^ling, loen het Boek
jluitendey ter<v:ylik even-weh»ijue vinger of ik -weet
met vjel-wat ander teken y daar tujfchen inhield, .af
tkt, f»et eeubedaard'v:efen, aan Alypius te kennen

,

Dochby, gaj tgeen hy inwendie; in fich gevoelde y en
dat voor my verborgen 'was. op deje -wijs te kennen. Hy
jer/ocht teften -wat ikgelefi» haa: ,k toonde het aan hem-
hy letten erop, lejende ook verder . ahik geleien had:
Hvelkegevolglijke redenmy onbekend'waren. Hetgeen'cr

tmik hyopjlchjelfstoepafle, en aan my openbaarde.
iyiaarhoenakomdhet eerftc deel van dit ver-

haal overeen, met het gene Pattfanias verhaald,
van ^OrakelwmMercurmsi^BureinAchaja, endac
van de Tempel v^nSerapis', exempelen die doormy reeds boven zijn bygcbracht?
Noch nader evenwel komt het oveereen , met

dat Heidens misbruik, daar A/»«/.> melpot,- en
heeft het er, buiten tvvijffel, lijneoorfpronk van^
ge ijkfeervelefedenengewoontens, fo wel ker-
Jcclijke als wereldlijke , onder de oude Chriftenen,

^"n.T."^^?';'^^V'h'"^"
ordinaarlijk wel denkt.Dat feer klaarlijk kon getoond werden, indien 'thier de tijd of plaats was , daar van te handelen, entgeen faak van feergroten omlhg was. Waarom

Ik, fulks tot een andreftoffccngelegentlieid be-
warende, weder ter fake keer. ^

nf"^i^ioe-

AM^xfeiddan: Wyfcn\r velen . die met door
hun eigen hart

> maar door eens anders -woorden , gerei
geerd-werden

: die
, uit eenfieegje ofjlopje voortkruipen^

de
,

raadplegen aan y enraadnemenvan , de -^woorden,
ofjtemengeluid, vanandren, en alfo , dat ick het fo^oeme, met met hun hart, maar met kunne ooren, den-

Mee



^ , 2 Verhandeïiging van de

Met dc exempelen uit Paufanias komd beter

overeen, een ander misbruik der oude Chriilencn:

waar door fy hunne Voorwikking maakten uit hec

Icfen des Diakens, of Vooriefers , Ib als fy eerft

in de Kerk of Vergader-plaats , tot het gehoor des

Goddeli)ken woords en Predicatic toetraden. Na^

mentliik ly iets in overweging hebbende ce doen

ofte laten, traden, terwi)l de Diaken ofVoorlder

las ter Kerken in j en het eerlle Vers dat fy hem

hoorden lefen op hun inkomen , vatten fy op voor

een Orakel , en fchiktcn fich daar na : als t maar

cnigfinsapplicabel ter fake was, of fchecntezijn.

Hoedanige exempelen Metaphrafics ,in fi)n Marte-

laarsboek, van Cyprianui verhaald, 't Welkde oud-

heid fodaniger misbruiken , die vele eeuwen lang

geduurd hebben, genoegfaam te kennen geeW.

Voor fommigen, die maar een der heyltge Boeken

opüoegen, walt genoeg, dat fy luiks t' huis , bui-

ten de Kerken ofGebedc-plaatfen , deden i cn al-

fo maar lolfelijk (evenwel naar voorgaande gebe-

bcn) met de hand het Boek opdocgeni daar andren,

integendeel, (geli)k hedensdaags by ons dc kin-

deren in boekjes, naar heyllgjes of printjes ,
ite-

kcn)eenkleen houdtje , of pennetje ,
namen,

dat fy tuflchen de bladen inftaken s en dan ,
't geen

hen met dien opilag eerft ontmoete, en op de faak,

waa oier die confultatie viel , fchcen teflaan

,

voor een Orakehajitn^^oord namen. Maar fommi-

len, daar ontrent vry godvruchtiger willende zijn,

deden 'tin de Kerken, ofGebede-plaatfen; fom-

migen noch daar^en-boven op byfondre heyhge

d.|en, alsP.././..cnz; fommigen, naar een of

meerder (temetwei g.) nachten, n^?^^

bidden , te' hebben overgebracht. D^^^'^^^^^

OQk de 5.r///.^iof (dat iklc fo noemc; OrM^
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ORAKELEN.
gaarden onder de Chnftenen,hunnc gepretendeer-
de hey/ige Loten der hpoftelen en Prophelen

; die (van
hout ot brood gemaakt , als leeds boven is aancre-
merkr) met woorden , nnmcn , of andre tekenen
\an Apojie/en en Prophete» , of uit der lelver
Ichriften gehaald; op een daar toe geprepareed-
dcTaaffel (en die om de rekenen daar öp uitge-
drukt een Pj'thagorifcheTaafe/genoemd was) wier-
den geworpen: en wicrd aho door hen ócroor^
^'iHh/gy van 't gene ly begeerden te Voorweten
te werk gcitcld.

'

De Talrmdifien en 'Raibijnen fpreken veel , van
een foort \?in i^hrophetie ^ die fy noemen deBat-
kool

,
oïDochter desgeluUs^oïderftenme; die plaats

lou gehad hebben
, naar 't ophouden der Vrophetiey

door van God gclbndcne Vrophctc7i: en die naar
fommige hielden eenkvsnde , doch Goddelijkeftew,
uit den Hemel was , met articulaat geluid

; by an-
dren integendeel ging fy maar voor een fo krach-
tige imaginatie

, dar een menfch niet anders wiil
ot hy hoorde een levendige e n articulateftem. Defe
Bat-kool werd daarom ook, op die extraordinare
Item uit den Hemel, waar van Matth. 3. v 17
Matt.iy.v. 5. Joan. 12. v.iS. fc:nAót. 12. v 22'
gelproken werd

, door fuperllitieufe Chrilleneil
toegepartj Idioon de joden Celfs, onder fch, daar
over gccnflins accorderen. Men overweeg dan uic
het reeds voorverhaalde

C en 't geen uit het Hei-
dendom nu reeds is voortgebracht) den oorfpronk
en hindament

, waar o\>\OrakeU,jt'-jjoord uic
het leien des Diakens of Voorlefersy cnz.gcvat wierd

Dele waarlijk Heidenlchc luperüitic der oude
Chriitenen is meermalen door de CW/>« verbo
den geweeft : maar evenwel, gcli,k reeds getoond

^
li, leer lang in (land gebleven: cn wel vooriiamcnt-
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VerhandeUng van de

liik, acht ik, om dat niet alleenlijk de grootfte

hoofden , en gebieders des werelds ,
namentli)k

d^Keyferen ( als ons door 't exempel van de Ke^/^f

H^^c/wfdiefobvfonder godvruchtig op de oude

penningen vertoond werd) maar ook lo voorname

hoofden der oude Chriftenkerke Cyprianus , Au^

truflinus, hvtoniust hlypius> en andrcn meer , daar

aan vaft waren i en, aan den fuperftmeulen hoop,

tot patronen en voorbeelden verftrekten : alhoe-

wel fy felve dat geenflins fo verre hadden betrok-

ken , als daar naar andren gevolglijk (en voorna-

mcntliik den gemenen hoop ) iulks tot hun fuper-

ftitieus, en fot, gebruik namen Mijnc infichc

is geenffins de voorname hoofden der eerfte Chri-

ften Kerk , ofenigen der felver , verachtelijk hier

mede ten toon te Hellen : Maar acht ik eerlijk en

redelijk , de misbruiken ontrent de Godsdienlt

aan te wijfcn: ook waar,en in hoedanige Perfonen

men die vind: op dat andren van minder kunde

en erVarcntheid (op fodaniger voorbeelden niet

in de felve graft komen te vallen ; ) allo wel, als der

felver deugden en verdienden te prij(cn , en te lo-

ven. Gelijk 't van wijfe en ervarene Zee- en

Stuur-luiden, alfo wel de plichtis, banken, of

platen en fanden , en verborgene klippen , aan te

wiifen; alsvan de rechtrte en neftekours, en d al-

lervcylichftefoortcn van Zee-vaart, den onerva-

renenZee-lieden te onderrechten.

Doch laat ons eens weder keren tot de Heiden-

Orakel-loten, en horen wat 'er de feer door-

fichtige en ervarene Cicero van feid , in fijne twedc

Bockvande Voorfeggingen. .

^
Hy Cicero y naar dat hy dan die fo byfonder fa-

buleufe vertelUng , van't, quanfluis , miraculeus

vinden der ?re7ieftjnfcheOrakd-lofe»> binnen een
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ORAKELEN. . ^We rots befloten, heeft gedaan, op diewiffc
aJs {y reeds door my ,s bygebracht

, voegt >er v '

r

[defe^f^VOr^^./-/^/^] ^eg geleyd / op die
plaats ? en wie heeft doch het hout

( ^aaf vtn
fy geniaakt zijn) gehakt, gcfchaafd, en metcharaaers getekend ? Maar, fegeenfy niets
IS >er \ geen God niet kan voIbrenL

,Vofik!werken
) maar och ofhy dit doch fn de Stoiken

" ''^^^/^^'^^ (of uitgewerkt) dat, nament-
, ,

lijk
, fy fo wijs waren geworden , dat fy niet al" i\^«^e»%erftitieuile, en recht jammerhil

ke beforgdgeid en angftvalhgheid, aannamen
cn geloofden

! Maar doch, dele fooJt van Voor
fesging IS van nu al lang niet meer in burgerliik
gebruik

; maar achter de bank geworpen
fchoon de heerlijkheid en oudheid van deTer^*
pel de naam der frenefiijvfcheOrakel-hten inwefen houd: en fulks maar by »t gemene volk

, ,
jc geld Want wat Magiftraats Perfonen of

>, anders doorluchtige (ofachrbare) Lieden ge-bruiken langer die Or^;ér/-/(,/é.;^? Ook fim fv nn
andre plaatfen fo in verachting geraakt *dirnaarCW^«, fchrijfd

, cl4^. '^^^^^^^^^

feggcn dat hy nergens enige Fortuin h^f^l
.fien die van beter Fortuin ( ofwmlten voSr-decl) was, als de F<w/«/» re Pr^
Meerder kon van defe Lot-Orakelen werdenbygebracht

:
maar acht ik dat dit hier verhandel"

de genoeg is
,
om den verftandigen te doen begrii-

dat alles daar ontrent, tot het bedriegen vanin-dren
, en tot eygen gewin en voordeel ' toe

geleyd.

Onder de Waarfi^m . die byna aan ydereen

> j
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3 3
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^iQ Verhattdeïing van de

(niet alleenlijk Lieden van middelen en gelegent-^

heid , maar ook van minder foorte , en , alsmen

feid, Tan-alleman, Vrouwen, Kindren, enz.)

buiten de publij keOr^i£"/-/»toy^»j om loon Foor-

('eyden'. Warende Vooriiaamften ( fo byGrieken en

nomeynen, als andre Volken) dcAftrologi, ofSter-

re-kükers , by de 2?öW7»e»' ordinaerlijk met dé

fiaam van Mathematici benoemd ;
ook de hugurcs

ofFogel"wiche/aars', naar dien fy wel voornamcnt-

lijk , uit de vlucht .geluid, neervalling enz. der Voge-

len hunne Voorjeggingen deden , fchoon cr noch

andre foorten van Voorfeggingen ,
door / vuur

enz. byquaraen : eyndelijk ook óc Haru/^fces ,
ot

Offer-vsichclaars , die uit de ingewanden der ge-

dachte OfFer-dieren, hunne Voorfeggtngen maak-

ten. Alhoewel ( biuten de publtjke CoUegten deler

X laatfte foorten ) dc Augures en Haru(l>tces, ma!-

kandren met hun Ampt fo naby quamen ,
datly

menigmaal , by de Ouden werden gcconfundeerd,

cn voor een en de fclven genomen.
He.hmï>iétxhprologioiSterre-k)jkersV!:iS , uit

de gcfteltcnis derG./.r»/.», der felver loop^/l»'

ju7ulien , en meer andre , fo fotte als bednego-

Jijke, pretexten, te Vöor/^fg^«hetgoedofquaad,

dat aan iemand overkomen lou.

Defe Lieden waren by't gemene Volk van K,-

(buiten defeerachtbarepubhjkeC.%;^«de^

AugurestnHarufpkes in die ftad ) m groter aanhen

encredijt, als alle andre foorten van
^.^^^^^^^

cn hierom is'c dat Juvenaal m iijn 6de Scbmip-

dicht feid : v ; .

(Dixerit Afirolügui credent afontere atum

Ammonis, ^"oniamDelphts OractdacM^^^^^

Dat, ah'tlnSterre-kïjkerMoorferd kef>ffjj^
veel is! ofmen^tdoorWrakel-antv^oordvanJupucr^

fiafurffon had.
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_ Ondettuflchen waren hunne bedriegetycn , ia
fchelmeryen

, onder iimpel pretext van Foorfeggjg,
vaakrnaalfo groot , dat iy menigmaal daarom ufc^ome, en gans i/^/;^ verdreven zijn i of ten mm-
Iten, op (ware pene, geboden 't Land te ruimen:
als zijnde die genen die, gelijk Falerm Maximus , ia
ftjn eerfteBock feid

, ( Levib^ ^ i^^ptis ingeniU,
Jallaci fjderum interpretatione , qu^fiuofam mendactk
j^u. caligtnenitnjicientes) door bedriegclijkeenvMe
uitleg den fitten en kleenverjUndigen hoop , '/ verfland
'verwaracn

;
en hunne beurfen tot derJeher kofien, door

hunne leugens vulden.

Tacttus noemdle daarom ook {Genus hominüm po^
tentibm tnfidurn , /l>erantibus fallax : quod in avitate
nojra &vetabiturjèmper^ retinebitur )een Ihort van
Menjchen, denVorfienontrowvj , den hoopende bedriegt
/ifk

:
daty [jctdhy) in onfe Stad (Rome) altüdverboden

Jalvjerden, en altijddaar in werden behouden.
Doch alhoewel defe Lieden feer dikmaal ziia

verjaagd engeftraftj )a byna van alle K-eyfercn ,
(als getuigd) en wel fpecialijk van Tibe^
rm, igehjk, buitenandrcn

, by Tacttus 'm\ zzdc
cap.van fijn ide Boek der Jaar-boeken te fie'nis)
Seounkte hy evenwel dagelijks rW>//«x: als op
wiens konlèhy

, door ervarentheid , itaat maaktcjöm de navolgende voorvallen , door nu genoemde
Taatus ( in fijn <5de der Jaar-boeken ) op volgende
wijle verhaald :

^

Ik kan niet laten te verhalen de Voorfegginff
yan7>^m«r/aanG^/^^, toen ter tijd Confulzijn?
ae, gedaan: welken hy ontboden hebbende
en met vcrlcheydene iborten van redenenon-
derrocht cn beproefd , hem eyndelijk met
Gnekfche woorden van delen fin, aangefpro-
kenhad; En gyGalba fult ook noch t\nigertiid

3 5

3 3

> 5

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



> >

5 >

> 5

41? Verhandeling van de

deproef{offwaak) van 't Opper-gebiedhehben : hem
daar mede een late en korte Opper-heerfchap-

pye betekenende , door kennis derChaldeeu-

fche konrt : om welke te verkrijgen hy ledigen

, , lijd te Rhodus , en tot Leer-meefter aldaar Thra--

, , fyllus had gehad i des felfs wetenfchap daar in ,

op defe wijfe beproefd hebbende. Wanneer

hy over eenige laak wilde beraadllagen ,
ge-

bruikte hy daar toe een hogen oort van feker

huis , en de mewuftigheid van een enkele vry-

gemaakte Slaaf. Defe onkundig in gelecrd-

5 , heid , maar grof en fterk van lichaam ,
ging

, , voor , door fteyle en ongebaande wegen (want

het Huis was op een fteile Rots gelegen ) dien

gene , wiens konft Tiberius voorgenomen had tc

beproeven : en , indien hy nabedenken van

ydelheid, of bedroch daar in, had opgevat,

wierp die vrygemaakte hem , in 't wederkeren,

van boven neder j in de daar dhder-aanfpoelen-

dc Zee j op dat 'er geen ontdekker van *t ge-

heym was. Derhalven Ihrafyllus boven op die

felve Rotfen geleid ; na dat hy fijnen Raad-vra-

ger had ontroerd, met aan hem het Opper-

gebied , en het geen toekomende was , fcherp-

finniglijk te Voorfeggen j wierd hy felfs ge-

vraagd , ofhy fijne eigene geboorte-ftond , wel

kende,* en wat jaar en dag hy toen hadde. Hy
\Tkrafyllui] degelteltenisderGefternten en de

fpatien derfelven hebbende afgemeten i ftond

in 't eerft verfteld , en quam dkar op vreesach-

tig te verfchrikken : en hoe hy langer enern-

ftelijkerdefelvenbefchoude, hoe hy meerder

en meerder , door verwondering en vrees, ver-

fteld wierd. Eindelijk roept hy uit , dat hem
cenfeer twijffelachtig , en byna*talleruitetftc

3 •

3 >

3 J

3 y

33

3 3

3 3

3 3

3 3

^7

3 3

3 >
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3 >

^ 3
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gevaar boven 't hoofd hing. Waar op T^eriu»
hem omhcllcnde beloofde

, dat geli;k hy \ oor-
kundig der gevaren was, hy ook e-n behouden
Man iou zijn

: en voor Godfpraak opvattende
„ 't geen hy geleid had, hield hy hem voor een
„ van fijn innerlijkftc Bocfem-vrienden. Maar
,4 doch

, als ik fulke en diergelijke faken hoor vcr-
„ halen

, ben ik van een twijtfelachtig oordeel»
enz.

Wat het eerfte gedeelte defcr Hiftoric aangaat;
en *t geen hy Tiherms wegens Ga/U had gefeid,daar
van is 'tmy de moeyte waerdig by te brengen,
*t geen Trojano Boccalini , op dat verhaal aantekend,
op dele volgende wjjfe : Ik verhaalop defeplaats, dat
ik voor (f allergrootfie on7iofelheidhoude , tegeloven , dat
het mooglijk zjf^ door middelvan eenige konden [hoedani^
ge die ook mogen zijn ) te komen tot de kennis van tocki*
mende faken, buiten de V3aarlijk Goddelijke infpiratit,
Seer gaerne 'wil ik geloven datTiberius, die van eert

feer doordringendverbandvias , voorfien heeft dat Cali-^

gula:, ofwie't mocht zijn vanfijn Bloede die hem moe
(uccederen i noch maar een Jongeling was: En dat die
fiaat geefijjins een jonge Prins van node had-, die noch
Tnoeft keren het gebieden , metfodanlge konfien en Vleten-
fchappen , als bequaam -waren , om fogrvot een heerfchap^
pyetebeftieren: tiaardien het gebruiken van wreedheid
met ter tijdvele Vyanden moefi baren , en by gevolg een
Jekererüiite, Dat de minfaamhetdengemeenfaamheid
fou misbruikt werden , en de deur openen tot conf^iratieri:
waar door '/ niet mooglijk nvas die hcerfchappye lange tijd
onder cenefamilie te behouden. Hy overwoog 'er by, dat
ofJehoon de Succeffeuren vanfijnen bloede wierden om-
halsgebracht

, de heerfchappye evenwelgeenjjins inflaaf
was, om weder tot de jlandvan cenvrye Republ'ijkte
keren, So om de byfondre ongelijkheid der Borgenn , als

Dd z Ofa
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420 Verhandeling vim de

om de macht der Militie, Waar uit dan , die voorftch'

tige Keyfer 3 metfijne overvjegingenen verftand , door"

dringende in defaken , die noch toekomande ivoren , 'wift

te raden 5 dat luafineer het Opper-gebied ^ uit de Huifen

der Julien en Claudien luas geraakt , datfehe op de Per-

foon Galha moe(l nedervalUn. En uoas dit de Aftrologi-

fehe raming van een ivijs en doorfichtig Politijk
j geenffins

van een leugenachtig Sterre-kijker,

't Geen Boccalini hier feid , fullen (acht ik) aller-

beft begrijpen, die door onderfoeking en ervarent-

heid , ' het beloop der wereldlijke faken hebben le-

ren doorficn en kennen. Doch laat ons weder ke-

ren tot de Hiftorie van Thrafyllus,

Dele dan kon het Opper-gebied aan Tiberius

Voorfcggen : 1. Uit de jaren en feden van Cajus

en Lucius ; die in haar by na kinderlijke jaren tot

het beftier der Republi jk opgevoerd , tot dien lall

gecnffinsbequaam waren : en welker verftanden

imborfl, en leven, geenflins over-een-quamen

,

met dat oogwit dat A«g«/?<wfich in henlieden had

voorgciteld.

1. Daar uit , dat Cajus en Lucius los en wuft 2ijn-

de, fecrlichielijkdoorL/o/w (die op allemoog-

iijkc wijfen , en op d* allerdoortrapfte manieren

van doen, Tiberius met 'er tijd focht tot het Opper-

gebied te brengen ) konden werden verfchalkt

,

door vergif , ofandre middelen. Gelijk ook Ta-

citus fich niet vry toond van die gedachten , dat Ctf-

\us ( die de laatlle leefdej door Xi'uw met vergifis

omgebracht : om alfo haar eigene Soon de naade

aan 't Opper-gebied te maken.

Gelijk ly daarom ook by Auguftus wift uit te wer-

ken , dat Agrippa Pofthumus, die nader Erfgenaam

dan Tiberius was , als woeft en beeftachtig van aard

enz. na *c Eyiand Pandofa verbannen wierd :
die

ook.
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O RAKE LEK ^ti
ook terilond ïolut Augujius dood wierd om hals ge-
bracht.

Ook gebraken 'er genen , die onder de voor-
naamfte oorfaken vanT/Ww/ballingfchap (indien
mctdeenigftc)ftelden, de toeleg vanT/^wWop
de perfonen van Cajus en Lucius : en de fpijt van fich
achter hen gefteld en niet mede geadopteerd, te
fien

: fchoon 'er vele andre oorfaken, van fijn Wijf
Julia enz. doorandren werden voortgebracht
Voeg hier by de openbare jalouiïen, onmin en

onwil
, tuflchen meer-gemcldc Gebroeders en Tibe--

rius: en de belofte door TT^frw/ gedaan (op fijne
wederkeer uit Rhodas) van fich niet uit bewind te
lullen indringen , enz.

J- Uit de Vragen en voortellingen van Ttberius
op die tijd, en weder uit alle andre omftandiche-
den, fo van voorgaande praat, als anders: en wel
voornamenahjk het betrouwen van die grote gc-
heymenis

, de ^:oekomende heerfchappye na-
menthjk , naar Auguftus dood. Waar uit Thrafy/^
lus wel bevroeden kon, met wat hoop hy Tthrius cc
voeden had : en wat voor tekenen en redenen 'er
waren te bedenken , om hem fulks wel wijs te ma-
ken

, in een gcftadige hoop te houden, en fich feKs
door dat middel te behouden.
Ook viel 't geenfTins beiwaarlijk voor hem , te

fprcKcn van fijn eigen gevaar. Want ten eerfien
kend hy't humeur of imborft van liberiusl wa-^r
van 't Orakel der Politijken Tacifus , ons de cetuic
nis geeft; datfelfs alle diejaren . die hy te Modus, on^
derjchijn van ruft m een vergeten hoek te foeken. ze-
noegfaam als balHug leefde, hyfijnfinnen niet als op toorn,
gevemfthetd , en verholen luflen , gefchertt had En
werd ons de felve Ttherius» niet alleenlijk op 't ein-
de van fijn fcsde Boek ; maar ook overal de gehele

t)^ 3 . fe,



VtTioaTideling van de

fes Jaar-boeken door , fodaniger wijfe befchreven,

dar elk fich op het allervoorlichtigft voor fijne

veynsdheid te wachten , en voor fijne eerlofe lureed'

teid enz. te gruwen, had.

Wanneer derhalven 7hrafyUus fach , op welk

een plaats hy gebracht was , en met welk eenge-

felfchapi had hy lichtelijk te giffen , in hoe groot

gevaar hy was i fchoon hy fich al op *t fneegfte wift

te redden.

Voeg *er by , dat hy , als feer ervaren gehouden

in fijne konft , buiten twijfrel gemeenfchap en ken-

nis hadde aan de meeften , often minften de voor-

naamften, fijner konft j die*er in groot getal tc

Urne i en in Italië , en andre Geweften van \
Roomfch gebied , waren. Van welken *er (als

uit Tacitus afte nemen is ) al velen die qua fprong

gedaan hadden , cn alfo ook fchielijk verdwenen

waren.
Waar uit hem feer lichtelijk vodr't verftand kon

komen, de fabel van de ficke Leeuw; wien de

Vos niet dorft befocken , om de voetftappcn van

andre dieren , die wel voorwaard naar *t hol ge-

keerd ftonden j maar van welken men geen teke-

kenen van 't wederomkeren befpeurde. Daar en

boven noch de vraag, wegens fijn felfs, op fuik

een plaats, enz. voorgefteld.

Waarom dan 't gereedftc middel om fich te red-

den , was te veynfen , dat hy uit het Gefternte fag,

't geen hy anders niet befwaarlijk giffen kon.

Want wat verftandig Menfch fal denken , dat de

Ouders van Thrafyllus , als uit voorkunde , van dat

hy in fijne ouderdom fo ten Sterre-kijker ftondte

werden , fo net de juifte uur, en minuten en lecun-

den , van fijne geboorte hebben geobferveerd i op

dat hy fo van fijn eigen gevaar, ookdenstteen
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O R A K E L J:. N.

juiftetijdfoukonnen Voorfeggen ? daar dc ordi-
nare exempelen ons leren, dat van alle die Lieden,
niemand , als by byfondcr toeval , hun eigen ge-
luk of ongeluk , tijd van fterven enz. hebben we
ten te voorlien.

Voeg eindelijk hier noch by het heymelijk ver-
ftand, dat dusdanige foort van Voo'rfeggers hiel-
den , in en met naby- en ver-afgelegene Landen
enMenfchen :om alfo te konnen uitvorfchen de ge-
fteltenis van dc Perfonen en faken enz. dier gener

,

welken tot hunne kunft hun toevlucht namen. Uit
welke heimelijke intelhgentie , door heimelijl?
voor-afgefondenc Boden , daar als om gans wat
anders heen gekomen , (terwijl , om de iland der
faken toen ter tijd , Tihérm in gedurige angil en
verwachting was , wat goed hem , door bewerking
van fijne Moeder Livia , van Rome mocht toeko-
men) ThrafyUus kon verwittigd zijn ; en alfo ge-
waarfchoud , wat hy in fuik geval te beloven ofte
antwoorden had. Waarom hy dan ook van
'tfchip , dat de blijde tijding van fijne herroeping
bracht

( daar Suetonius en Dion Cajjtus gewag van
maken) fo uit de tijd, als uit 't maakfel van 't fchip,
en uit de vlaggen , en andre tekenen (waar uit ken-
baar kpn zijn dat het van Rome quani ,• of dat het
anders geen Koopvaerdyman , maar , een Key-
ferlijk en extraordmaar Vaartuig was , en derhal-
ven geen gemene boodfchap, maar de lang met
fmert verwachte tyding , of iets van die natuur ,
aan Tiberius bracht ) tamelijk wel en vaft kon ver-
fekerdzijn.

*t Geen Cicero , in fijn tweede Bock van de Voor-
^^gg^"g^") uit P<7»ac/i«^ als anderen, over defe
foort van Lieden, en de grond hunner kunft, of
liever bedroch, redcneerd is , fchoon wat lankwij-

Pd 4 lig
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^24 Vfrhandeling van de

lig 5 dc moeite waerdig hier re werden bygehaald

cn vertaald. Hy feid dan : Laat4)ns nu komen tot de

monfireufe konfien en antujoorden der Chaldeen : van

nvelken Eudoxus^ die een toehoorder van Flato is geuueeji^

en naait oordeelder allergeleerd^e Lieden in Sterrekunde

hyna alle Menjchen overtrefte, dusdaniger vüïjfe gevoeld^

gelijk hy ook fchriftclijk heeft nagelaten : dat aan de Chal-

déeuy ten opfichte van hunne Voorjeggivg y en ^t betekenen

vanyder$ leven uit degeboorte-dag , in V allerminftegeen

geloofis tegeven. Ook noemd Panatius 5 ( een uit het

getal der Stoiken y die de Voorfeggingen der Sterre -kijkers

vervjierp > Archelaus en CaJJander y de allergrootffe

Sterre^kijkers van de tijdin vjelke hyfclfs leefde y enfeidy

dat daarfy in alle andre delen der Sterreknnde uitrnun-

tenne waren y fyieven'wely defefoorte van Sterrekunde

geenjjins gebruikten. Scylax van Halycarnaffus ( dege^

meenfawe vriendvan Panatius ) die byjonderlijk uttjlak

in defe konji y en y die de allorvoornaamfle *was in '/ beflier

der Republijk, verivierp geheeleu aldefefoorte van Chal^

deeufche Voorfegging.

De gefchiedenis , die de Griekfche Hiftorie-

ïc\vn]\tx Agathiasy in fijn vijfde Boek bybrengd,

acht ik dat hier ter fake dicnd, en den Lcfer niet

onaangenaam fal zijn. Defe feid , naar 't verhaal

der feer fchrikkelijkc Aerdbeving, die ten tijde

van Kcy(cr yufiianus Conflanthopel was ont-

daan : Ook wierden Vr vele Wonder-tekenen en abfurde

Voorfeggingen onder de Gemeente geflroid; als of degehe^

Ie Wereldnu vergaanfou. Want 'er enige bedriegers y als

van felfs lopende Propheten om her hepen y en Voorfeiden

• den^tgeen hen lufle en beliefde. Waar doorfy'tgeme^

ne Volk y dat reeds volangfl enfchrik was y en daar door

te lichter te bewegen en te overredeneny noch meerder

'ejuamen te verbafen. Defen danfch veynfcnde door ra-

prnye en overnatuurlijke beweging befeten tc zijn > voor-'

(pel^
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fielcien noch veel f'waarder gevolgen : quanfuh door
Geefien v^fchijningen derJè^^^^
'was geleerdhebbenae

; en alfo dapperglorierende in hun^
ne ellende. Maar andren (N.B.) de loop en vertonin^
gen {yan conjundien enz.] vanV Gefiernte befchou-wen^
de. verklaarden daar uit, enVoorfeiden ook . nochgro^
ter rampen

, en byna eengehele ondergang van V HeeUlWant fuik eenjoort van Volk koomdgev^oonlük te voor^
Jchyn tn jeer Jv^are enrampf^oedrge tijden. Doch ziin
evenv^elbeydedsefoortenvan Voorjeggsng, tenbe^van
t Gemeen, ydelenonivarachtiz^geueefi
Seer wel voegd hier

, mi;ns achtens . by , 't geende grote Rechts-geleerde, en uitftekend Letrer-
kundige (fo welinOrientaalfche, als Latimfche
en v^riekfche lalen , en gelchiedeni^^n) P.trus
^unaus, m iijnc feer brave Oratie over de Clim.rie.
r/y^^^ )aren,dusdanigerwi;fe{eid

: Het is noch ^^een
\Zo.jaren geleden, dat enige Sterrekijkers van uitfte-
kendegeleerdheiden achtbaarheid hadden Voorfeid, dat
er defelve conjunéiie van Gefterntefou -wefen in 'tiaar
1504, dte er-wasge'weefiopdiet-^d.toenNodchalh^n
met Jijne Familie behouden loierduit de Sund-vloed , die
t gehele Aardrijk overjlroomde, Derhalven vjas 'er

algemene over-een-fiemming en verjekerinzy dat oö
dtefelvedag» deWereldivederdooreenDiluviefouveri
gaan: en kon dit aart velengeenftm ontnomen -werden
Ja ontbraken ergenen dieJich Vaartuigen timmerden;
om allo de nood van fwater te ontvluchten- En Hak
onder defenuit Aureolus Tloohfa^ , een feergeoefenden
JrmaardRechtqeleerde: dte evenwel weinig dacht op
dat eeuwige Verbond

, dat Godt met Noach hadgemaakt
Jwerende dat het Aardrijk noid weder door V water Cou
vergaan. En waarlijk volgde 'er op defe Voorfegginjr
der Sterre-kykers eengeheelcontrarie uitkomfl, Nadei
maalLudovicusVives, een Man 0^ wiens verhaalmen
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VerhandeUging van de

feervjelfiaat mach maken ^ heeft nagelaten-, dateer in

lange tijdgeenjaar 'wasgepafeerdy dat fofchoon en hel-

der, fovoor^oedig, en aanmerkelijk ten opjichte van

vruchtbaarheid i ivas gevjeefi, _ ^ .

Het ftaat my noch heel wel voor , hoe in t laar

I(5<2, aandeBoek-verkopers venfters t Amiter-

dam, te koop hingen gedrukte Brieven, waar in

wierd eepropheteerd, door Lieden van defe foorr,

dat'er ook fodanig een conjundie fou zi)n in t jaar

Itfctf, en de wereld als dan vergaan : naar dat er

alvorenin*tjaarl(J54. een verduiftering derSon

fou gewceft zijn ,
diergehjke noid was geweeft.

Poch heb ik na die tijd (fchoon 't my , tocnnoch

een Jongeling van 15 jaren wefende, vry vedelde,

fo dikmaal ik naar fchool wandelende fulks niet

kon laten te Icfen) wel fwaarder verduiftering,

maar noid ondergang der wereld bekend
f
^

heucd my , dat ik door oude Lieden , toen ter tijd,

hebWn verhalen; datmcn in hunne jonge ja-

ren fodanigeProphetien yan'tjaaritfitf. had ge-

makt: en^at de Brug-fmgers in hunne Li^

Seliikvoor^tVolkopfongen: afimogen^el

leven, die 'tjaar vanfes-en-tv^inUg ful en belden.

DÓchfal ik, van defe bedrieglijke fotternyen

affcheydende, eens overgaan tot de H.rƒ of

^ZicbeUau i welker wetenfchap beftond in

A^rfeggen , niet alleenlijk uit de der

SlaZofereny maar ook de Büxem. cn wonder-

Hike voorvallen v^n Ms-geboorten oïmnfchepfils,

cn diergelijke , feer felden en ons
vreemd-voorko-

"Bt&nikolreeds (pag.308. cngevolg-

lijkU nopffchtehunner bedriegeryen u^^^^^^^^

nlus en F^ontinus heb bygebracht j en t geen Cue

rö^ervanfeid; falik, uitdefclvcC,..ra, de oor

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



io K j9 K £ L E N,

1 fpronk (fo alfle vcrficrd werd) hier ophalen ea in
wat achting die Voorfeggingen, by doorfichtige
Lieden

, waren. Hy , Cicero , Ipreekt *er van op
dele volgende wijs : ,. Maar laat ons eens de oor-

fpronk der Ofer-vjiche/arje befchouwen. Want
daar uit feer gemakkelijk is te oordelen,van wat
kracht en achtbaarheid de felve zy. Men feid,
dat in 't Tar^uinienfer-land enen Tages , terwijl
dat Land beploegd , ende Voor wat dieper in-
gefneden wierd

, fchielijk daar uit hervoor-
^' quam , en den gene , die het Land ploegde, aan-
* fpfak» Enreidmen,naar'tindeHtf/r«r//f/&tfB(7if.
ken behelfd werd , dat hy in de gedaante van een
Kind verl'chcen , doch mèt het verlland en wijs-
heid van een oud Man. Dat wanneer op fijn
geficht de Vee^dryver t'enemaal vcrbaafd en
verfteldftond, en daar op door verwondering
een luide fchreeu ^af, een grote toeloop quam,
en binnen korte tijd geheel Etrurie daar heen te

„ faam fchoolde : en dat hy
\
Tages'] daar op veel

»> en langgcfprokenhadj en fo dathet van velen
5> gehoord wierd : die alle fijne woorden wel
?' waarnemen , en in gefchrift ftelden. Dat fijne
'» gehele rede fodanig was, dat daar indeOffer-

wichel-konft begrepen was; en dat de felve by
gevolg van tjjd is toegenomen door nieuwe

' kundigheden : doch die alle den felven oor-
fpronk zi)n toe te eigenen. Dit hebben wy van
hen [de E/r«rim] ontfangen : dit bewaren fy
in gefchrift

: en defen oorfpronk heeft die we-
tenfchap en konft. Is 'er derhalven wel een Caf^
neades ofEpicurus van node , om fulks te weder- -

leggen ? ofis 'er wel iemand fo onfinnig , dat hy
geloven fou, dat 'er een ( falikGodofMenfch
feggcn ? ) door de Ploeg is opgeworpen ? in-

dien

>>

5>

J>

>»

>>

» >
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428 Verhandeling van dt

*, dien 'teen God was, waarom heeft hy (ichtc-

gens de natuur , onder de aerd verftoken ? Hoe
>> na kon die felve God , die Leering niet uit een

•» plaats , die boven d* aerde was geven ? of in-

dien defe Tages een Menfch was , op wat wijfe

heeft hy, dus onder de aerd bedolven , konnen.

levei\ ? en van waar ofwien , heeft hy konnen

lerien 't geeen hy aan andrcn <^uam te onderwij-

wijfen ? Maar waarlijk ik , die regens den foda-

danigen [fuperftitieufen] fo lang difputcer, ben

„ gekker, als die felfs fulke dingen geloven.

„ Het oude loopje w^nCato fchijnd my alvry

„ geeftig te ziin : als hy feide dat hy fich verwon-

,> verwonderde hoe d' ene Offer-'wichelaar niet

lachte als hy een andre te gemoet quam. Want
hoe gans weinige faken zij n *er, die gebeuren

van ontelbare , die Voorfeid zijn ? offo 'er iets

fulks komd na te volgen; wat bewijs is'er^as

fulks niet by geval gefchicde ? De Koning Pr«-

" pas, wanneer \ aan Hannibaly die by hem als

• ' balling woonde ,
behaagde aan de Vyanden flag

te leveren , feide dat hy geenffins dorft , om dat

de Ingewanden dat verboden , door dien fy vaa

een quaad voorteken waren. Waar op Hamt-

halhcm vraagde, ofhy dan liever aan een Vlees-

brokje van een Kalfs-lever , dan aan een oud er-

„ varen Veld-overfte wilde geloven? En wat C^-

„ far aangaad ; wanneer hy van de Opper-Offer-

paap 1
die miffehien heimelijk van Pompejus aan-

.' hang was]wierd gewaarfchoud dat hy doch met

»> voor de Winter naar j4frtca fou overfchepen,

fcheeptehy niet evenwel over? 't welk ten zy

hy gedaan had,aldaar alle de Troepen en macht

fijnerVyanden te gelijk fouden byeenverfamcld

zijn geweeft. En wat fal ik doch ophalen dc

99

f>

9>

3>
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' tlr^^'^^u'^^" «^"-f (en ikWertn!
. tallyke bybrengen) die ofgene, ofpuur cornrt
' hebben gehad? ïndekUnl"dL

, jy niec ai ipel en bedrog aangerecht > en war
, 2.,nonsn.eta Antwoorden dfrq|^l";^'„'
' Gneken-land toegefondfn ? dk laa
'
Po^M'mn gegeven [die alle tot fijn voordeel

'S ^1 h^'^^^^'^l^'S-"''^'^"? ft^
,

tic valt, lult hecmygccnmns te verhalen - en
' ut'dl'St!-""''^* voornaLmh^^^o:"

: wanrgyt^^^b»rtroS-
,
een geheel contrarie^utgang hTrft gehadHierop paft.mijnsachtensfniecquSAgeen

de anders grote in verftand en geleerdhdd K^ü
UineStaJGM,) voor een warachtige Hiftorie bvhaald

; wanneer hy op volgende wijfefS;

" <'«<'«'*M''C«».^«'[ofhetBeddva„

:: ^^teinS^:^£^~^
» oude Lieden van C»^ daar^X'. óm r",!"
,
,

te ftuuen
:
en verhaalden dat tod nig ee^Voir„ /pook, ook in den Oorlog teeensJ„/l,A

ind-OorlogtegensP«y41KrÓ^^^^^^^^^^
m dat felve Beeld: enbetuiedenfv

'

„ dkn het den Romeyne. tit gël^k waC
>, gen, door befluit van den fS^S^R ^a«. d.n felvcn ^MgefchenkZ^^^io^^

fon-
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^.g Verhandeling van de

fonden. Waar op ( N. B.) andre en emren-r

, Of.r-u;/.M^^r^ lijnde
ontboden , de fclven ge-

'

amwoord hebben, het een gelukkig V^^^^^^^

teken voor den Romeynen was :
om dat Cuma

"
een G^V^^^ Colonie was ; en dat ^polh fijne

droefheid door het fchreyen betoonde ;
om

"
dat aan fijn Land, waar uit hj daar heen wat

"
overgebracht, druk, ramp en verwoeftmg bo-

"
venf hoofd hing. Waar op daar na gebood.

' '

fchaDtis, dat Aripmcus verwonnen en gevan-

'
: ^enta^, in weerwil en tot droethe.d van ApoU

'

I die fulks door de tranen [of , alsandren feg-

"
zen, Vfweten, want dusdanige fabeltjes wor-

"
nrainaerliik op verfcheidene wijfen ver

^
'w^Trliikdefe

God>*/'o//ömoetalincenbyftcre

en aat ny
, verbranden en verwoeften

betreurde ,
T'-»;«^

fe„ derde hoop vanO/«-Miflchiendacookweleen derac p
_

wJb.W., naar <l"r1f fthrevde ,of

den geleid hebben ,
dat hy

'
'

'Xt ty fclf5

fweette, van angft en droefheid,
«n» "^^^^

foorea!

'"'til
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uRAKELEN,
nietwift wie 'twinnen fou. Want daar noch
ifg Water , noch Wierook , noch heylige Drievoet te-genwoordig waren, kon hy, arme hals! ralsbo-
ven, pag. 183. en 18+, l'«^/-r»«xfchimpelijk toondj
ScenOrakeUant'woordgeven.

r^k^^^V ^i"
^^"^^^ ^^"^ '"^^ ern^t fpreken,"

rchoon dan de grote Augufti„uf , dit niet alleenlijk
voor een waar ,,k gebeurde Hiftorie, maar daarby ook voor duivels-konft en bedrog aanfiet, fiet-men hier uit genoegfaam wat van de faak was : enhoe defev^»/W<f« derH^r«^y... te achten waren.
Alhoewel C/r^rö, die anders de kracht en nadrukvan fuik bedrijf wel fcherpelijk wederleid en be-

fchimpt doch evenwel acht , datmen ,om de Ge-m ene-faaks wille , en 't Volk bequamelijker te ley-

ielver (dat te Rowe van grote achtbaarheid was , enmt de voornaamfte Leden van den Raad en andre
Magiftracure beftond, en daarom van den Raad en

aZ^a ^""^
^'"u'^? ' °P^^^hfe hunnes Ampts,dependeerden) behoorde in ftand te houden. Ge-

n2V gevolglijk fal gefeid werden)

p^endteTdr;^^^^^^^^ '^S^"^-

l^.n?nT^/ 'J'^ ^^^^ Pfer^'^iMaar^aU

den enl"fr''ff"T"^'^"S^^^^ ^efchou-

a^b.; V r
"^'^ toekomende geluk ofon-

geluk Voorfeidcn
: waar ontrent IV hunne rol of

fZ'J
confulcerden

, byfonderlijk konden

S:arwndT"^"'^^^ -ouwfpeilenwatfy

En hierom was 't,datT/Wrals uit het caovan des felft leven by Suefo^,ius b hkt) hen ve^^^^^^^^^^m t verborgen en Ibnder meerJerSen ^
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yirhatuklhtg van di

i' In gewanden enz. Voorfegging te doen. Naat:

demallfy, of Iclfs alleen, ofmet een ander c fa-

men Haande .onder vier pogen , alsmenfeid kon-

den vederen, dat tot anderer, of fijn eigen (waar

over hyuitftekenden wantrouwig was) groot na-

fZTrkelnk exempel hebben wy d^r

van by reeds genoemde gC«^ri«f >n fijn fevende

Boek en op oe navolgende w.|fe door hem ver-

haald : Toenhy [Alexandcr] t'elkensbefw.j.

"
kende, <iit met een afgebroke ftem , d.enaau-

'
'

lij us , van den genen die 'cr dicht by waren ,
ge-

hoo dkonwoTden, u.tgefproken had.begon-

nen iy alle den Koning van io gevaarl.jk een

voornemen af te ichnkken, infonderhe.dEn-
*' Z

i die door lijne achtbaarheid mets by d,c

" £ dnekkie gemoed vorderende , de Koning

V t waanrfooMaarin hv "ch 'elf niet magc.g

was, Ibcht te bewegen ;
leggende, dat de Goden

'
ook tegen ditoverlegen

voorneem waren 5 en

"
dat , .ndienhyoverSe Vloed trok, een groot

"
«evaar [door''tSlacht-o£fer] vertoond w.erd

",W in des KoningsHut tredende ( N. 13.)

h^iiriHa^Jer ontmoet ; die hem gcfeid had

"
data^lngewanden van droevige voorbetekenis

"
warengeweeft Dit, uitde^ffi^'tover^S hebbende, boodfclupte £n^ Maar

"
^kxanJer. niet alleenlijk door gramfcbap,

farS aoor fchaampt omfteken , om da

(\m waan-gcloof . dat hy verborgen had, tegens

" newTomdektwas, ftaitte£n.7«. «° ''«^
'
'

Arilt],«J^ roepen.
Welke komende ,

de Ko-

KoLg , maar alleenlijk een
ge-eenMan^I^^^

„ heb u bevolen , dat gy Offeren loua.
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OTIAKELEK 433
5) waarom hebt gy , 't geen daar door voorbe-
3, djedwierd, -an iemand anders als my bekend
>5 gemaakt ? Want Eri^^us weet mijne verborgene
> > en heymelijke laken , terwij] gyfe aan lieni geo^

penbaardhebt, dien iklofekeren bediedcr der
Ingcv/anden houde, als de vrceï hem ingeeft.
Maar aan u beveel ik een en andermaal, enlb
fterk als 1k kan , dat gy fel fs aan 1

17 iegd , war gy
. ,

uit de Ingewanden belpeurd hcbi : op dat gy het
» y

geen gy gelégd luid hebben,njcr lochenen kond
5, gelegd te hebben. My ftond gans biceken als

), t encma...! verlteld , door vrees geen enkel
7, woord konncnde voortbrengen. Doch eyn-

delijk d^oor de fclve vrees ook aangeprikkeld ,
5, omdekonmg ni Ujne verwachcmg niet op re
5, houden, feidehy: Ik heb voorleid dat 'er een

leer mocjelijk, doch echter niet vruchteloos,
>, gevaar voor handen is; en heb ik meer door
5, mijne goedgunftigheid als door mijne kunft
, ,

ontroerd. Want ik fie de fwackheid van u ge-
5 ,

ftaltenis
, en ik weet hoe veel aan u alleen gcie-

, gen IS. Dieshalven ben ik verlegen dut gy n iet

j, krachtig genoeg liilt zijn om u tegenwoordige
> ,

geval te gemoet tc llreven. De Koning fbnd
hem wederom , bevelende , op hem te be-
trouwen; wijl de Goden hem toe her bedrijf
van noch andre laken de glorie locftondcn.

5, lerwijl hy daar op lich n.ct de leifde Lieden ,
beried, op wat wijs ly doch belt de Vloed lou-
den overtrekken

, quam Ar//Wfr weder by
5, haar, en veriekerde, dar hy noiu ingewinJea
O van bJyderbeiekecusg^'henhud; alsc.iet'cne^
5, maal van de cerüen veilchil.ien. En dar bv
„ toen wel d* ooriaken van iijn- bckommern;*
5> geopenbaard had j ma-r dat hy nu heerlijke

vüortcxenen verworven had. Jtc 'iGeea
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Verhandeling van de

\ Geen ontrenr dit verhaal aan te merken is is,

I . (als i-ecds gefeid is) dat de Ofer-ivichelaars^Ween
en ibnder getuigen , de Ingewanden der Slacht-

offeren , waar uit de Voorfegging door hen wierd

gedaan , befchoiiden : en alibo feer lichtelijk kon

den wijsmaken, aan die genen voor wicn fydat

verrichten , doch wel voornamentlijk aan den

gcmenen hoop , 't geen fy wilden dat de felve ge-

loofden. Waar in Alexander (hoe fuperftitieus hy

wilde fchijnen) lich evenwel niet liet Mompen:

gelijk uit dit voorbeeld blijkt , en uit andren ver-

der fal ge toond werden.

2. De kunsjes en bedrog doör 'Erigyus en Arijlan-

der { die , buiten twijffei > alfo wel voor hun ei-

gen heil en leven , als voor dat van Alexander ver-

Tegen waren) om-<^^:cW^ aftefchrikken, met

uit d'Ingcwanden te Voorfeggen 't geen fijn voor-

nemen kon doen llrcfnmen en fluiten.

3 .Dar Alexander andre Voortekenen van Arijlan-

^^^rvereyll en verwacht hadde blijkt, mijns ach-

ttes, met duidelijk uit fijne mocylijkheidi nietfo

feer om dar Ariflander eerder aan Erygius , als aan

hem feUs had geopenbaard , van wat natuur de

Voortekenen waren . aL> 0111 dat hy wel dacht, dat

het een voorbedacht apftel was van hun beiden (en

licht wel van meer andren)fulke Voortckens,als*er

door hen voorgewend wierden ) aan hem bekend

te maken. De klaarder blijken hier van fal ik by-

brengen, als ik tone , in wat achting de Politij-

ken de Voorleggingen hielden : ook hoe defe

</tr iel fs die ellimeerdc.

4. Dat Ar;y?W^?r 5 door *sKonings kijven ver-

haald en bevicefd, fijn feggen eerft by A/<?xW<?r

inJirede in den hals trok : en daarom ook fo ter-

ftond voot de tw cdemaal ofl^rcnde ,
quanÜfuis (als

of
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ORAKELEN.
43^

ofde Goden
, fo fchielijk om fijn o^Alexanders wiJ,

fich bedacht hadden, en een fpaak in 't wiel van
\ noodlot gefloken , en daar door buiten 't ordina-
rc Ipoor gewend ) geheel contrai ie , ja iiicllekend
go^'ue Voortekenen aan hem Alexander mede-
bracht.

Maar doch, wat verllandig Menfch kantwijf.
felcn

,
d-At Ar:Jla7/der dit niet uit ingeven van Eri-

yus en andre voorname hoofden der Macedoniers
deed

;
die fiende de gclleltcnis van A/cx./Wmge-

fondhcid
, fijne ordinare hete driften, en 'f gevaar

der gehele, door hem voorgenomc
, faak } hem

daar door hebben focken af te wenden : op dat 'er
met enige ramp overquam, die

( door A/£'.vWfr/
dood ) hen allen ruïneus kon zijn ? dat l\ri(iander
genoeglaam in fijne verontfchuldi ging te kennen
geeft.

Voorfichtiger waren waarlijk die Offer-wiche-
laars, die aan JuUus Cefar, kort voor de fo vermaar-
de flag \;inPharfaliaj tegens

, antwoord
gaf

; naar Plutanhus
, op volgende wijs fin des felfs

leven
)
getuigd : IVanneer hy vu het Leger door heilhe

fmverivg iryde , en Jiju ^erJleOferJlachte, kundi^de
d Offer~-ii:ichelaar aan ,dathy binnen drie dagen aandm
Vyavdfouflag leveren, hls Cifar hem daar op -vraag-
de ojhy ook eaiggoedVoorteken, leioijuht vandtr
Jelvcr uitkomjf

, vernam 1 anfj^oorde hy . gy (hit jhlfs
aanujeljs

, daar over , beter antwoora. '^ 'ant di
Qodcn vooneknen een byfondre verandering vanfaken ,
en een grote vervjijjeling van den trgeniLoordige fiaai
met een gtheellijk contrarie. Dcrhahen indtcn z,y nu u
faken acht ingoedefandteflaanfo verwacht , een erger
lot

; of indien gyfe in een quade» acht tefiaan , fo tïr-
vjacht een beter,

Hy Cafar, die fich anders door gc:iigc/''^i77/t'^t-'

Ee 2. ' '
„g;fj

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



^ Ferha?Mffgvau dg

««Hl
sten, oi VooTjcggingeny van fijne allergewicliti^ftc™ voorncmensjietvcrieitcn; volgde evenwel ( de-

wijl hy Opperprieficr en Augur was ^ en ten minfteii,

daarom, de gemene fleur van Offeren, enOfer^

'vcichelarye moefl oi> volgen ) het ordmaer gebruik.

Doch verftonden de Óffer-iukhclaars die in fijn

Leger waren, en de tegenwoordige gelteltenis der

faken, en 't humeur van C^y^r lelfs, fowel; dat

ly, tot des lélh voldoening (wijlhy fulkepiechte-

lijkheid leer qualijk voor by kon) en tot conferva-

tie van hunne eigene achtbaarheid , geen beter en

breder antwoord wilden geven. Wijl een dusdani-

ge fvoornamentlijk door de Hoofden wel ter fnec

verklaard) voor de gemene Soldaat (diedochan-

ders uitftekend voor hem ingenomen was) niet an-

ders als van feer goede uitkomll fcheen te welenjen

alfo van uitftekendc gewicht , en aanmoeding was.

Hier by vocgd ,
mijns achtcns, byfonder wel

de Hiflone dicn ons Flanjm Voptfius , in't leven

van floriams verhaald : wanneer hy van TacitM en

Florianus beydcn , fprekende , feid ; , , dat aan

/ henlieden te htUnamKe twee Mannere-beelde^i

van verre boven natuurlijke grootte, op hunne

Tombe waren opgerecht : doch dat de felven

naderhand , door de blixem ter nedergeflagen,

van lid tut iid verbryfeld en verftroyd waren

:

endarterfelver tijd dc OJfèr-tukhelaars hadden

Voorleid , dat 'er c' eniger tijd een Roomfch Key-

fer uit hunne Familie fou opftaan , die Richte-

ren aan Parthett en T'erfen fou geven i
die de

-Franken en kllmanmn onder 't bedwang der

Rüomfche Wetten ibu houden : die AeBarba-

5, re» uit geheel A/ri/è^ fou verdrijven: diedcT^--

^^probamrs met een Gouverneur lou befwaren :

diceenündcr-Burgermeefter in Brita?ima lou
* ien-

> >

> )

J J

? 5

•5

> 5
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5 ?

5 J

5>

5>

3 )

5 J

ORAKELEN,
5, fendcn: die allen ócn Sarmaten als Richter f'ou

j, berichten: die den gehelen Aerdbodcm , die
merde Zee omringd werd , door 't verwinnen
aller Volken lich löu eygen maken . Doch dat
hy eyndelijk 't Opper-gebied foii overgeven,
en felfsnaar de Vaderlijke \ycttcn fou leven, en
dat lelve tot het i2ofl:ejaar uitrekken. Maar
dat fulks/bugefchieden naar looo jaren, af te
rekenen van dien dach, dat hunne Beelden door
de blixem gefinpen waren.
Waarop, hy F/. 'VopifcKs , dan fc herfende voegd:
was 't niet al een aerdiglicid in de Ofer-ukhe^
laars , die Voorleiden dat fbdanig een Vorft
naar 1000jaren tijds fou komen ? want indien ly
des felfs tockomft naar 100jaren,hadden Voor.
feid, hadden hunne Voorfeggingcn noch kon-

3 , nen ten toon gefield werden : daar van fo vele
5 ,

jaren nauw felfsde Hiliorie overbl ij fd. En ver-
haald hy, een weinig verder daar op; datovcr
j , die Voorfcgging van Opper-gebied door de Of.
) , fer-nuichelaars gedaan , feer vele Spot-verfen ge-
9) maakt wierden. Gelijk ook waarlijk die faak
byfonder wel verdiende.

Alle vcrftandige Heydenen hadden defe foort
van Lieden in byfondrekleenachting : en wierden
die Offèr-ivichelaari

, Vogel-wichelaars , [die 't niet uit
publijke auótoriteit deden] Sferrek'tjkersy en daar uit
Voorfeggers , en diergelijke foort van Volkje , by
den verflandigcn maar voor ruichte en bedriegers
geacht.

Waarom ook Cato Cenforius in fijn Boek van de
Landbouw , (in 't 5 cap. ) den Huislieden ver-
maand en beveeld , dat fy noidmct Offir-'wichelaars,
Vogel-iuichelaars y Waarjeggersy ofChalieers , terado
findengaan.

Ge-
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VerhaHdeling van de

Gelijk ook Columella , in 't Sfte can. van fijn eer-

fte Boek der Landbou>v , diergelijke vermaning

geefd, en de redeneer nevens fteld: wanneer hy

voor den Landm.m dit tot waarlchouwing feid:

{Harujpices Sagasquey quce utraque genera vana fu^

perflione rildes animos ^dimpenfas ^ ac deinceps adflagi-

tia compellunt , ne adrniferit. ) Dat hy doch niet admitte-

re deOfer-uichelaars , noch de Waarfegflers en Hexen;

4ls ivelke heyde foorten de onervarenegemoederen , door

ydele fuperfiitie, eerfi tot onkofien , en daar najelfs tot

fchehneryen y aandryven : En op 't evnd van 't cerrtc

cap.fi)ns elffteBoeks, ^^Chaldéérs sooxfihelmjche

bedriegersAXïim^siki.
rr ^^ a a

Hierom was *t ook ( buiten alle rwijfrel ) dat de

Keyfer hurelianus , onder andre reeglementcn ,

aan fiine Kri)gs-lieden beval : datfygeen
geldaan de

qfer-ivichelaars/l>illenfouden. Gelijk de reeds ge-

noemde Vopijcusy in des felfs leven ,
verhaald.

Ta felfs geraakte te Rome het Collegium Harufptcum

(o^der Ofier-vjichelaren) dat anders een dcraller-

voornaamrte Priefterfchappen was; en van ouds

van byfondre achtbaarheid , ontrent de Kepublijk,

enz. onder de Keyferen, in grote verachting :
als

uit de woorden van Tacitus{in fijn elfde jaar-boek)

blij kt : Daar na heefd hy [Claudius'] in den Raadvoor-

gedragen nopende't {Collegium Haruipicium) hmpt-ge-

modfihap derOfer-wichelaren : dat d' alleroudfle Difa-

tline vanltalte niet door bqeflofloeidin onbruik diende

te komen. Denvijlmen dikmaal, in tegenfj'oedenvan

den Staat , ontboden haddegenen , door laelker vermaan

4e Ceremoniën in haar geheel herfield vjaren , en voor

'/ toekomende beter waargenomen. En dat de treffelijk-

pen vanEtrurie, uit fich felven, of door aandrijven

'van den Roomfihen Raady die wetenfchap onderhouden

f» onder ffekere] Eamilien hadden voortgeplant :
tHetk
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[ORAKELEN. 4^9
mluyere}ttraagl}jkergejchiec/e, door de ^a^r elk lachende
en algemeeneflof , o^itrent de goeds konjlen; en ojndat
het mtheemjch oven^eloofkracht krerg. En -jjasndal-
les jeegennvoordiglijk in gelukkigen Jhvd ; waar men
moeft der Goden goedertierenhetd die dankbaarheid he-
luijjen y dat de [eden en bediiming der heyligeplechtelijk-
heden in hachelijcke tijden ^eoeffc^d , in vonr/boedige niet
'vervielen^ entcviet giuc^en. Waar op een Raadfiot is

gemaakt dat de Pontifi. rs [ouden beforgen alles ix)at toè
behouding en bekrachtiging 'van d- O '^'a • • •.-;- / ^rr;; ^en
derfelver Ampt enz..) kondietieji .

^

Want vfjc fiec niet dat het hier mede ging als
met het Droombedieden ^ dat door Cicero feer aerditj-
lijk befpot werd, en waar van hy, onder andren,
dusdanige Hiftoritjes verhaald? „ Een Loper die
5, van \OomQem was naar dcOfympifche Strijd'/?>e-

, ,
len te reifen (om daar mede te lopen , ) had in fii-

ne droom gcfien, dat hy op een Wagen mee
, , vier Paerden gevoerd wierd. 's Morgens ging
, ,

hy na de Droom-bedieder : En defe feide hem, gy
.
,

luid verwinner zijn ; want dat werd betekend
5 , door dc fnelheid en llerkte der Paerden. Daar
5 ,

op ging de fclvc naar Antiphon
\ een vermaard

iJroow^^^/V^^r] die feide hem, gy fuldfckcrliik
, ,

verwonnen worden. Want begrijpt gy niet,
dat 'er wel vier voor u heen hebben gelopen ?
Een ander hoper ( en van defe en diergelijke
dromen zijnde Boeken van Chryjippus en van
Antipater vol, maar ik keer weder tot mijnen

, , Strijd-loper) bracht aan den Droornbedieder , dat
hy , in (ijn droom, in een arendjwas veran-
derd geweeft. Die i'eide daar op , gy lult ver-
wmnen j want geen Vogel is 'er die fneldcr
vliegd als dele. Doch als hy by Antiphon quam,
feide defe hem, fiet gy felfs niet, dat gy verwon-

4 nen

3 j

3

}

9)
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Verhandeling van de

nen fuk werden? want dele Vogel, terwijlfe

andrenjaagd en vervolgd, bliji^i lelfs altijd de

de laatftc. Sekerc Vrou die gaerne een jong

kind had i en twijfFelde of ly ook befwan-

gerdwasi fag in hare droom , dat hare natuui'

vcrfegeld was, -en vertelde dat aan een Djww-

bedieder. Defèfeide, dat fy niet had konnen

ontfanj^en, om dat hare natuur verzegeld was.

Een ander in tegendeel feide, dat fy fwangcr

was; wijlmen, dat ydel en ledig was , nictgc-

,

wendwasteverfegclen.

Dat Cicero hier mede niet te vergeefs fo raillecrd,

toond ons (buiten vele andren die hier konden

werden opgehaald) het exempel van Darius ;
naar

't door Curtius werd bygebracht , in lijn derde

Boek van Alexanders leven,op defc wijs : o Voorts

de gedaanten der dingen , die Dartus boven

•t hoofd hingen, pijnigden hem , om d aan-

ftaande fwarichcden bekommerd , in de üaap i

3 5

>*

>>

3 *

5»

* >

* *

>3

5*

5 5

, ofom datfy uit bekommermg voortquamen

,

of door de Voorfeg^ing van 't voorfiendegemoed

befpeurd wierdem Wanthy f/roowr^. dat het

Heyr van Alexander in lichter lay brandc ca

flikkerde : en een weynig tijds daar na ,
dat

Alexander in fodanige gelHlte van kleding ,
ge-

lijk hy [Darius-] fdfs gekleed ging, voor hem

gebracht wicrd:en daar na noch,dat hy

der! te paerd door Babylonie gevoegd ,
Ichich-

tiglijk met fijn Paerd uit üjnc ogen verdween.

Daar by ontftaken ook de Voorjeggers, ICba,-

deêrs, Haru/hices , Aftguresy] door hunne van mal-

kandren vcrfchillende verklaringen ,
grote bc.

kommernis in hem. Enigen leiden, dat oit

j, een blijde D/ööot voor den Koning was; on\

,5 dftt hcc Heyr der Vyanden gebrand had ,
en om

>>

> j

3 3

>*

, ,

a )

35

3 >

» »

3 »
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>»

> >

dat hy gcfien had dat hkxander fijn Koninklijke
kJederen afgcleyd hebbende, in een Verftaan^

>, fche en gewone kleding , tot hem gebracht
wierd. Anderen hadden hier op een andere
verklaring

, en feidcn , dat het fli kkerend Heyr
der Macedowcrs , 'c welk Darius gefien had , een
glans en heerlijkheid voor A/^'A:W^7•bediede,•
dle, gelijk fy niettwijfFclden, de heerfchap-
py kfia veroveren fou, vermits Darius^ toen
hyKonmg genoemd wierd, ook dus gekleed
was. Dele bekommernis, bracht ook, gelijk
gemeenlijk gelbhied, alle d' oude dingen we-
der te voorichijn. Want Dariui had in 't begin
van fijne heerfchappy , bevolen , datmen de
Perftaavjche fchede van fijn Sabel, in fodanig
een gedaante , als deGrieken gebruikten, veran-
deren fou ; en dtChaUeérs hadden terftond ver-
klaard, dat hetRijk der Perjianen aan den genen,

, weikers wapenen hy gevolgd had , overgaan
lou. Voorts, hy, door d' antwoord der F<;or/?j-

, ,
geren^, die gemeen gemaakt wierd, en door 't ge-
ficht

, dat in den droom hem voorgekomen was,
grotelijks verblijd , dee \ Heyr naar de Euphra-
tes trekken.

5»

5»

5>

Hier uit kan ook gefien werden, hoe verftandig
dele Lieden in hunne kunft waren ; ofliever, hoe
bylbnder Hechte overecnkomft onder hen was.m t uitleggen van de dromen, dergencr,diehun
confulcerden.

Want I. quamen fy geenOins overeen , wegens
t branden van 't Vyandlijk Heyr ,• dat defen tot
voordeel

, die weder in tegendeel tot nadeel van
Darius uitleyden.

2. Ontrent de Perjiaanfihe kleeding , die tot
voordeel van A/wWfr uirgeleyd wierd; daar in

5 te«
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^cyt:andehgmgva7ide

tegendeel *tveranciren van Darius Sabel-fchedc

,

in een Grieks fatfoen , tot nadeel van Danus wierd

uitjycleidi dat tegens malkandren direde aanltoot.

OndertullchenwasP^m/x wel fo politijk, dat

hy Cof hy felfs al fchoon hier over beangft en be-

ducht wasj maar alleenlijk , 't geen tot fijn voor-

deel en verkrijging der overwinning fcheen te ge-

dyen , aan fijn Krijgsvolk bekend maakte : en "ch

hield , als ofhy daar over ten hoogften verblijd, en

aangemoedigd, was.

Maar laat ons eens overgaan tot de Vogel-mche-

laars ; welker Collegie en Ampt enigermaten met

dat van de Offer-Tichelaars vermengd was : want

ftaad van beiden die Ampten aan te merken ,
dat

fy by denKöwfj'w»} niet als door byfondrev«r-

kiefing , uit Lieden van de grootfte achtbaarheid

en hoogfte Magiltrature der KoomfcheRepublijk,

wierden verkregen,en bediend: en (gehjkonsdat,

cn deHiftorien, en de publijke Opfchriften eiu.

feer klaarlijk lecren, ) even als 't Collegium der

XV Mannen ; wicn de bew aring van de Boeken

der Sihyllen ten dierfte was aanbevolen j 't Coüegtum

deviPontificesoOOpper-prteJieren, welkeren aller

andrer Pricfter^n) hoofd was de Pontifex Maxtmus,

t'enemaal van den Raad dependecrdenj en ordi-

naerlijk aan den felve altijd rekcnfchap mocften

ceveni en niet buiten der felver bevel, ofoogwit

caan Waarom ook de Roomfche Keyfcren, met

het aanvaerden van 'tKeyferrijk , ook te gehjk

fich deden Pontifex Maximus maken: wijl de Up-

permacht in 'tGeellelijk daar door, fo wel alsm

't Wereldlijk ,
op hen devolveerdc.

Van wat kracht en nadruk ; of (om beter te leg-

gen ,
) hoe ydel enbeufelachtig dcfe konft was ;

en

hoe byfondcilijk weinig geacht by alle verftandn
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iNo.7- Goeder-geluk of Waarfeg-

gers van velerlye foorten , (ïch te Romein de

grote Ren-baen , daer omtrent , en elders,

onthoudende. P2g»453»

j ^r^EKoomfche Circus Maxlmus , ofgrote Hen-

\ J en Heydenjche Trocejfte-haany looree»

%
i

4
5

gedeelte der Jelver verbeeld,

't Oppidum.

*t Podium,

De Maenia.

De Middel-dijk der 'Ren-haan met dejfelfs Goden y

Altaren en andere cieraden,

C Grote Fyramideopde Middel-dijk.

7 Ey-gelijkende en Delphyn-dragende Pijlers.

8 Jodinnen en diergelijke Vodde - fKoers ^ die doorat

Uand-bekijken Goeder-gelukfeggen.

9 Voor-feggersuitde AftrologifcheTel-regeltjet , enz*

van Thrafyllusy en anderen.

10 Prielier met de Godinne Ifs.

1 1 Orakel-ht-trckkers.

iZ Omdragers van Anubis Beeld.

13 Phrygiaanfche Mijter-drager.

14. Droom- uitleggers.

IC Comagener Ofer-^ichelaar ,

16 Trommelende, en Pijp- enFlutt-^elendeGalh. oj

gejnedene engefchoreniPapen.vande Grote Moe-

der der Goden. .

17 Sluanjjuis Dodonifche Priefieres, door Juvenaal

gemeld. .

18 Voor-Iefers der Almanakken van Petojyrts.
^

19 Aiiroiogi , 9f voor-jeggende Sferre-kifkersl
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ORAKELEN, 445
gen: ook hoe mer'er tijd^dc felve in gehele verach-
ting geraakt is, leerd ons opentlijk Cicero (die felfs,

als hy bekend , toen hy fulksfchreef, een Lit van
dat Collegie was) met byfondre kracht en nadruk.
Uit welke , ik evenwel maar een kleen gedeelte
tot een proefje fal bybrengen ; waar uit van 't an-
dre geoordeeld kan werdenjterwijl ik om de lank-
heid der rede ( fchoon feer waerdig heel en al ver-
taald te werden) de reft voor den Taalkundigen
late. Hy feid dan : „ Maar laat ons eerft de ^ogel-

» uiMaryenbekhouwen: een Hofdie al belwaar-
»' lijk vald te verhandelen, voor een die felfs een
'> Vogel'iuichelaar is , ofom wel te feggen befwaar-
*' lijk voor een Marfihifchs U'ichelaar ^ maar ^ins
" lichtelijk te beantwoorden voor een Roomjche,
" Want wy [Romej/mn] zijn niet van die l'oort van
'* Wichelaars^ die uit der Vogelen , en meer an-

drer tekenen, waarneming toekomende dingen
" Voorfeggen. Alhoewcf ik geloof , datiRöww-

lus-i die defe ftad
, op, of volgens waar-

„ neming van Vogel-vlucht enz. heeft geboud de

„ inbeelding ofgeloof, heeft gehad , dat ontrent

„ Voorkennis van toekomende faken , de VogeU

„ 'wichelarye van byfondre kracht en nadruk was.

n Want de Lieden van den ouden tijd doolden
in vele faken : die wy hedcnsdaags of door lank-

wyligc ondervinding j ofdoor geleerdheid, of
lang verloop van tijd, van een ander wefen en

„ gcfteltenis te zijn bevinden.

V Doch werden evenwel , loom de voor-ingc-

nomene waan van 't gemene Volk, als om de
grote nuttigheden (ofvoordelen) daar ontrent,

voor de Republijk , de gewoontens en plechte-
lijkheden, de godsdienrtigheid , en ae oetfe-

j, ning , en 't recht , en achtbaarheid ^CïVogel-

t» w/cW^ï^jrx in ftand gehouden. £q



>>

44|, Verhandeling van de

,. En, waarlijk, waren ten allerhoogfte ftraf-

,> waerdigdeBurgermeefteren P.C/a«i//«f, eni*.

>i JuniusX die tegens de quade voortekenen der

j> Vogel'ivichelarye zijn t'feylgegaan. Wijl 't be-

»^ hoorlijkwas, datmenaan de Godsdienftquam

» gchoorfaamheid te geven: en waren deVaderlij-

*> ke feden en gewoontens geenfins fo hardnekkig-

j» lijk te verwerpen. Waarom dan ook met goed

f recht,de een e door Rechtfpraak van het Room-
>' fche Volk is gedoemd geworden i end'andrc
" fich met fijne eygen hand heeft ter dood ge-

" bracht. Flaminius verachte de Vogel-wichela-

ryen, en geraakte met fijn Heyrleger omhals.

Maar in 't volgende jaar daar na > gaf Paulus aan

den felvengodsdienftiglijk gehoor. Doch is hy

\[ daarom te minder in de flag van Cofmes [de ver-
"

fchrikkelij kfte nederlaag die oid de Romcynen

„ gehad hebben] met fijn Heyrlegcr gebleven ?

„ Want ook , als 'er al waarlijk enwefcntlijk

V Vogel-njMarye/i V/uren-, die'er doch gcenflins

», zijn; fo zijn die foorten die wy gebruiken, 'tzy

j, door 't eten ofniet eten enx. der Kiekens; \ zy door

»» Vogel-vlucht enz. in Óen Hemel oiLucht ^zzrge-

men ,
geenffins Vogel-vjichelaryeny maar flechw

„ fchaduwen der felven.

Verder toond hy Cicero» feer klaarlijk, uit dc

manieren van obfcrveren of waarnemen , enz.

dat 'er gans niet overnatuurlijks inftak ; fo ontrent

deVogeMucht, en 't geen daar aan depcndeerde ;

als 't eten , of niet eten der Vogelen , enz. en mengd

onder fijn verhaal, het feer acrdig loopje van Jï/.

Marceïïus ; die reeds vijfmalen Burgermeerfter
was

^cweeft , en een Ampt-genoot van Ctcero , in

»i Wichelaars CoUegie : namentlijk ,

, ,
{Marcellui] wanneer hy krachtiglijk een faak ter



O R A K 1:. JL E
hand nemen Wilde,- hy, ovcrwegreyfendejin
ccn toegeflotene Rosbaar lïch te ferten gewoon
was j op dat hy door geen Voortekenen verhin-

*, derdwierd.

Waar by noch komd, dat, hy, C/Vfrö, toond,
dat de voornaamfte foorten vrnVogel^wichelarye

,

by fijne tijd, ofgans niet meer in gebruik waren,of
of maar uit fleur en gewoonte wierden gebruikt:
en men de felven meeftentijds, ontrent d'alJerl
gewichtigfte faken verwaarioosde. Gelijk ook
DionyfiusHalycarnafeHs van fijne tijd [de tijd van
Auguflus heerfching] roond , dat fy wei met de van
ouds gewoonlijke omftandighedeni doch echter
maar puuriijk uit fleur en gewoonte wierden te
werkgefl:eld.

Dele VogeUiv'ïchelaars , fatcn ook (by de /?omey-
nen) alleen, enineeniï»/j, of Tf»/, daar toe Ge-
huurd (ak Plutarcbus daar van getuigdj fo buiten'de
Stad, en fodaniger wijfe, dat fy de ruime lucht voor
lich open hadden, en de felve vry konden befchou-
wen: enmoefl:enfy, indien fy, om enige oor-
faak, eer 'er noch enig feker Voorteken verfche-
nen was, weder naar de Stad waren gekeerd, de
oude Tent verlaten en in een andre weder op nieu
de Voortekenen waarnemen : ofhadden fy ook hun-
nQAuguracula, of Auguratoria , (want op beyde
wijfen werden fy genaamd) van fwaarder en confi-
derabcl Gcbouj als uit 't volgende Opfchrift bliikt-
IMP. CAESAR. DfVI. TRAIANl
PARTHICf. F. DfVL NERVAE N

TRAIANVS. HADRTANVS*
AVG. PONTIF. MAX. TRIB. POT XX

IMP. rr COS. nx p p
AVGVR ATORIVM. DILAP5

A. SOLO. RE ftitu IT
In

5)



^5 Vèrha?idelmg van de

In de Legers, hadden fy dieby de Richter- én

Aanfpraak-rtoel : alwaar ook de Wtchel^Aluar

was: wiil alles van gewicht ( YOornamentli)k de

Godsdienft rakende ) met het Ojfer-[lachten enz.

wierd aangevangen.
. , ^ , ,

Demeefteti)dhadmen inde Legers (die ondei

Hoofden , wien ook de Voogel-ix^ichelarye toequam,

te Velde lagen) maar alleen de Kieke7is , en der lel-

ver TuUarios , oïKieken-voeders , (ofDragers en Be-

forgers) en wierd door den felven waargenomen en

aangediend, oiac Kiekens aten niet aten-, of fy

al gretifthik opnamen 't geen hen voorgeworpen

wierd, en weder uit de bek heten vallen i dan of

fy als fonder honger en lufteloos daar oppiaen,

enz En is mede byfonder aanmerkelijk , dat de

Fuiiarius ook alleen (en buiten mede-getuigen ,
ten

fy iemand fi)ncr Ampt-genoten ) het eten ot met

f/^» der K;>to waarnam i en daar opdandeaan-

kundiging aan den ^-Wr deed ; alsuitLr.'/w,

flutarchuscviCu7ttu$\A\]ku .... ,^

Watkunsjens, onder dusdamg hevlig en gods-

dienftig pnnext gcfpeeld wierden,in dcKoom che

Republijk, onder de Groten ,
(om aan malkandren

de voet dwars te fetten, ofdenfelve als'tfo pas

«,f te lichten) bh)kt uit de exempelen, dooris-

%ius\ Plutarchm en andren bygebracht

P/«W;^.fpreekt, in 't leven van i^W/«j , op

defe wiis ' De Vogel'v^ichelaar had aangekundigd op

ficVitia Confularia of)puWijkeV olks-vergaderijgen.

tot verkiefivg van Burgerrneefleren
^^f ; ,ff f

Bur^ermeetterenqualljkgekoren waren [omdat er na-

men li)k geen Vde , of gene daar toe vereyfte

Voc.t^kein waren geweefd ];^... '^tSet
den ^aad Brieven affond naar de Legers ,

^oor^^'}^^

Jy den
Burgermeefieren onthden , en te rug na ^ome^
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ORAKELEN.
'^•m riepen: wet bevel(da

447
'ievem) van fo dadelijk hét

.

Itrmeeiierjwap neaer te leggen
; engans niets voor '/ Ge-

meene-bef [alsllillende daarom van cjuade uitkomft
zijn] tegens den Vyanden te ondernemen, Flaminius ,
-wanneerfy tot hemgebracht tuare» , liet defelven ongeo-
pend , tot naar dat hy de Yyanden gejlagen en verjaagd,
tn hun?ie Fronticren vevwoefi had.

Die genen , evenwel , die wat lupcntuieufcr
waren, of geen genoegfaam rteikc party te Köwe
hadden, leydcn terflond daar op, 'czy te Rome
noch tegenwoordig zijndej'tzyverr'afby de Le-
gers wetende

, op 't gelicht van fulke Brieven , hun
condemnatie van

cKoomiche Volk op.

Dat fy niet alleenhjk opdefcwijfej maar ook
op reys zijnde, de Vogel-vlucht enz. waarnamen,
leren wy, {o uit het bygehaalde loopje van ;v/^r-
cell^, als uit dees volgende Hiftorie, die Eufebius
mh]neEvangelifcheyoorbereydingen citeerd ; doch
uit Flavius Jofephus ; die de l"eK e eerft uit Hecateut^
met des^elfs woorden , bybrengd, ,, So als ik

naar 't Rode Meyr reysde met 'de reftder Tood-
fche Ruiceren

, die ons tot Leyds-lieden dien<
den , was 'cr onder andren , in ons gefelfchap

. .
een van henheden

, Mofomannus genaamd , r7o-
jcphusx\oemd\xe\\\MojolLmm'] een man fo wel
ten opfjchtc van giootheid van gemoed en
wakkerheid, als van Lichaams grote en kracht
uitftekende

j cn,naargctuignis van alle Grieken
en Barbaren, uitnem-nd afgericht in'tfchic-
Kn Dele

, fo als op 't geroep van feker \W-
'MchclaarM befig was metWiktekenen waar te
nemen,dc menichtc fchielijk ftand hield,vraa£-
de waarom doch fulks gelchiede. De Yo^l-
'Wichelaar toonde hem een Vogel , en feide , dat

in-

5 5

3 5

3 5

i }

3 >

3 y

> 3

3 3

3 5

J 3
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„ indien hy daar ging nedcrfitten het dienftig

„ was dat fy alle daar ook bleven ftil houden j of

indien hy voortvloog > dat l'y dan ook nnaar

Yoorttroken. Ofindien , cyndelijk , de Vogel

te rugge vloog ,
fyook van gelijken wederom

» togen, dc Jood fcide daar ganfchelijk niets te-

>y gen i maar lijn boog gefpannen hebbende , door

ichoot hy dcVö^É'/in de vlucht. AlsdeVogc*/-

'wichelaar hier over leer ontlleken wierd, en eni-

ge andren nevens hem , aan den Jood alle quaad

toewenftcn , feide hy , ellendige Mcnlchen hoe

raafd gy dus ? en te gelijk de Vogel in de hand

nemende > feide hy , ik bid u , dic niets ontrent

fijn eigen leven heeft konnen voorfien , of we-

ten, fou die ietswcgensonfe voorgenome reis

konnen Voorfcggen ? want waarlijk indien hy

*t toekomende had konnen voorweten , foud

hy noid naar defe Plaats gekomen ziin , om ,

van de jood Mofeinans Pijlen doorfchoten , om

„ halsteraken.

Defe YogeMchelarygwrd wel , van omls , tot

alle wichtige faken en plechtelijkhedcn gebruikt,

in *t kiefen der Magiflraten , en Frïefterfchapfen , het

beveftigen der Wetten enz. Doch ten tijde v-m -D/o-

nyfius Halycarnalfeus was die plechtehjkheid al

t' enemaal uit gébruik ; cn hieldmen 'er nraar een

belachelijke fchadue van over ; gelijk hy

daarvan, in fijn tweede Bock ,
fprcekt :

(en j;e-

liik ik hier over nu even te voren ten dien opUcnte

heb gewag gemaakt) Maar byonfe tijd , is dele

gewoonte al vernietigd, enhoudmen er maar

, enige fchadue van,om deGodsdienft te voldoen.

/ Want dcCW;ö'^/i [ofnaftanders van Amptcn]

, , nemen eenSetel,cn gaan daar in fitten,des mor-

, gens met hec eerfte Ichctnerlichc van den dag ,
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ORAKELEN. ^9
en ftorten enige gebeden , onder den bloten
Hemel

, uit. Waar op dan ene uit het Col/egte
der yogel"'Mckelaars

, ( die daar toe uit het ge-
meen werden onderhouden ) hem aankundigd,
dat het van dc ilinke zijde des Hemels gc-
bhxemd hecfd

, en dat /y ook [door Goddelijke
toetternmjng] tot de Magiitrature verkoren
J^ijn ; ichocn dat 'er geen BHxem verfchenen is.

Waar op dan op het Voorteken van die
woorden weggaan tot d' aanvaarding van 't Ma-
giltraats-ampt. Sommigen menende dat het
genoeg IS, als 'er maar geen contrarie Voorte-
ken lich vertoond heefd j fommigcn Telft te-
gens de Goddelijke wil , die daar door 'er lig te-
genfteld , en hen wil wedcrhoudcn. Want
lomtijds

, ontfangen fy niet fo /eer de Mag-
Itraats. ampten, als dat ly wel met geweld 'er lich
jnletten.

^

Diedepublijke, en dikmaal Teer fchandelijke,
kuiperyen, der CW/V^/é-w of publieke Ampt-ver-
foekers, 't zy van Burgermecfierjlhap, of dierge-
ijken

. t zy van Opper-prie(ierfchap (als ons ontrcnc
het Voorbeeld van Julm Ca^jar , u it d' acht baarfte
Hiftorie-lchrrjvers blijkt) voor en ontrent defes
Idiltoricrchrnvers tijd, met enig 'tminfte oordeel
aanmerkt

, kan onn.ooglijk lijn leggen met alj
wel warachtig erkennen , en noch vry meerder
daar van denken.

Dat wijfc Lieden, als 't nood deed, evenwel
daarom geen goede g.legeiuheid verluimden:
blijkt niec alleenlijk nu het Voorbeeld v^^uAlexan-
der, Flammus. J, C^Jhr en andren meer by Suemius
Vlutürchus en andre Schrijvers te vinden

; maar
fpeciahjk uit ih^iszxxPapyrm. dopv Livmhnf^a
lodc bock [en m Okfemakers Veaaüng op 'c ein-

j >

>>

|>
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^jo Verbandeïitkg van de

de van eerlle Bock] op defe wijs verhaald:

„ VapyriusitonA , londcreen woord te fprcken,

in de darde wake, en na dit hy d' antwoord van

fi)n Ampt-genootomfangen had, op; cn ge-

'> bood den Vflgp/-iu/f^^W 5 op de JVik-teh»e;i te

" letten. Ider verlangde na dc ftrijd : Groten en

» kienen hadden gelijke begeerte. De Hoofd-
" man lag d'y ver der Krijgslieden, en deKrijgs-
" lieden die der Hoofdmannen. Defe branden-

de yver vloog over tot degenen, die de Wik-
*'

tekenen foudcn waarnemen. De Fogel-ivaarne-

vter [^Pullarius] was , fchoon de Kiekens »ietaien ,

(ot't voedlel in de bek namen) ib ftout , dat hy

,i vals bericht van de Wichelary gaf en feide dat

„ het aas uit de bek van de Kiekens ter aerdege-

), vallen was. De Conful , verblijd van dat het

» Voorteken goed was, cn dat fy, onder 't beleid

» der Goden, ten ftrijd foudcn gaan , gaf het te-

" ken van dciUi)d overluide. [En naar een kiene

" tuflchcn rede] Daar rees, toen de Covjulmex. defe

dingen befig was, twift tulTchen deVogel-iuaar-

Tiemers ,
omdcWik-tekcTiensmdeïen dz^. De

" RoomfcheRuiteryditverftaande, en achtende

datditniette verwaarlofen was, openbaarden

^' dit aan Spurius Papyrius , des Confuh neef. Defe

*,! jongeling, die geboren was, eer de Leering

van nie t de Goden te fpoiten ingevoerd was, dc-

,! fc faak naeriliglijk onderfocht hebbende, om
, niets, dar onfeker was, te leggen, openbaarde dit

aan de ConfulA'ie hem defe antwoord gaf: gy ver-

dicnd om u deugd en vlijt geprcfen te werden.

Mazt dcFogcl-naan/emer , vals bericht doende,

" haald de itraf van de verachting van deGods-

' dienit op fich. Ik, wat mv aangaad ,
heb ver-

ftaan dat d^ Kiekens gegeten hebben, en dat



ORAKELEN.
het Wik-teken QOGdgoeti voor 't Roo;Tirch Volk en
*c Heyris.

,, Hy gebood daar na den hoiulerdilc mmn en ,
de Vogel'<xaar?mners in de voorfte gilcden re iiel-
len. De Samniten , van hun zijde deden , hun-
ne Vaandels aantrekken, en hunne LegiOen met
gccicrde Wapenen daarachter komen ; invoe-
gen dac het voor den Romeyn.-n felfs aange-
naam was hunne Vyanden cc lien. D'^^VogeU
•vjaarTiemer [die i!us van 'dVtk-teken gelogen hadj
wierd , eer 't gekrijs opging, en eermen aanviel,
vaneenlchichc, als by geval ingeworpen, ge-
raakt, waar afhy voor'c Vaandel dood neerviel.
DeCfl«y»/, die, veribande , feide : de Goden zijn
in deitrijd. De geen die ionde gedaan heeft,
draagd de ftraf daar af. Een i^d^/"gierJcluid
op voor de Co«j///, toen hy defe redenen fprak.
hy van dit Voorteken verblijd , fdde dat de
Goden noid in iets, dat den Menfch aangaad

,

jonftiger geweefthadden.Hy gebood de Trom-
V petten te lleken , enz.
Wat verftandig Menfch fal niet geloven , dac

óekPul/arius [oïl%el-'vjaar72emcr) door \ heime-
Jijk beftel van Papyrhsjdr^or iemand uit het Roonv
fche Leger behendigiijk is omgebracht: lo om dac
hy Papyr/us lich wrook over die gene , die of al te
lichtvacrdiglijk de faak lells had uitgebracht, of al
te onvooriichtiglijk , in tegenwoordigheid van an^
dre Puf/arii (en met weiken hy d'allerbefte verfrou-
lijkb.eid niet kon hebben; die Vot^eUiuichelary had
aangciteld: als om dat lijne fo Ichieiijke oood ten
minilen by den groten en dommen hoop(cn voor-
namentlijk diegenejiidie in fo beroerlijk een ihnd
v.in'tHeyr, al: te vcrfe daar af Ikande , niet fo
ten' ecrlkn de rcc3i 'e gelchapenheid der imk konr

Ff z dect
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Verhandeling van de

den doorgronden ) voor een goed Voorteken aan

'tHeyrfoufchijnen te dienen i
om de redenen by

deCöw/ir/gemeld. Waar by noch quam 'c verüerd

Mirakel van de fchfelijk opfchreevvende Kray \

daar elk een meerder met fijne gedachten opd'uit-

komftderaanftaandeftrijd, en eygene behoude-

nis, als met fijne ogen naar de Lucht, en 't geen

fich daar in vertoonde , met bylondre nadruk om-

herfag. En oft' al enigen van de naaft-byftaanden

vermerkten , kon dat bedrog , fo kort en haaftelijk

voor de ftrijd gepleegd , fo kortclijk niet aan Jan-

ailcman ondekt warden , als wel ter cerfter inftan-

tie*t Mirakel wierd verfpreid.

Delb Wuhel'konji was onder hen Vogel-ivkhe-

laars , die Leden van 't publijk Collegium , te Rome,

waren , van een byfonder groot gehcym, als reeds

boven png 6o.en 70. getoond is; ffchoon de Land-

lopers , en andre ruichte van mchelaars , met wel-

ken fich wcl't gemene graauw, geenffins deRe-

gcringjten opfichte van confultatien enz. bemoey-

de , hunne byfondrc geheymenisjes , kunsjes en

bedrog, hadden.) En wierden hierom de Boe-

ken, waarin hunne ^VZ-w/f/W^^ryf, of de kunft

en'tgeheymder lelvc) befchreven was, fecrforg-

vuldiolijk onder hen bewaard: even als, onder

óiQHaruhces, der Ofer-'-^ichelary-heken > (datikfe

(onoemc;) en onder éePontifices, de Tonttpcale

hoeken \ en tot welken , buiten hen , niemand toe-

gang had, 2Xs de Pontifex Maximus: naar diendic

aller Priefterfchappen eni, Opper-priefter en Up-

pcr-hootd was : doch die evenwel ontrent de 5;^>

A/Vf/jf, dat Recht, of die vryheid , met had: ot

't rnoeft onder de Keyferlijke Regering zijn ge-

weeft: wijl die fich Oppcr-hoofd van alles maak-

ten. Waar van evenwel geen exempelen iijn.

a An-
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d* Andre ruichte van r^or- ofH-aarfiggerSj daar
aan 'c Gemeen fich fottelijk vergaapce , voorna-
mentlijk Wijven , Kindren, Slaven, en dierge-
lijk flach van Menfchen , waren de ganrche \Ve-
reld door verfpreyd ,* en fo wel in Ifa/Je , als Gr/V-
^«•«/-««^/en andre Gewcftcn , in fcer grote menich-
te, en van velerlyc foorten. Want, buiten dc
u4ftrologe?i , waren 'er de Hanelkijkers , de Vulgare
Vogel- en Offer-wichelaars Lot-trekkers^ dc Droot/i^
bedieders^ Ólq Kaffe-boeven , en byna onrallijkean-
dre lborten van boefachtige bedriegers meer : dic
ofdoor afih of wf<?/, oïfeet\ V'oorfeidcn; of ia
Water Spiegel en?., deden kijken j of andre fot-
ternyen aanrichten; waar door fy 't lichtgelovig
Volkje doekten , en lich felfs goed voordeel en ge-
mak toebrachten.

Met hoe dwaas een drift het RoomfclicVrouw-
volk, hier ontrent, befcten was, toond onsby-
fondcr aerdiglijk , mijns achtens , de fo ervarene,
als fcherpfinnige en fcherp-feggcnde, Juvenalis^
wanneer hy , in zijn fesde Schimp-dicht

, op dele
wijs fpreekt :

Sie doch
,
'er treed dan in dc rey der rafende

«, BeUone, cn dic van Moeder der Goden ; endaar
» by noch een grote en grove Halfman (oiontr
V mande ) wiens tedere teel-ledcn al overlang
>» door een ruwe pot-fchcrf zijn verminkt , en
»' voorwien (als veel ecrwacrdiger ) wijken de
»* de heefche hoop (van andre dusdanige Land-

lopers) en de trommelroercndc G^/// van min-'
der foort. Terwijl hy meteen Phrygiaanfchs
iVfy/^r om *t hoofd en kin bekleed, msc een lui-

de ftem en woorden van anderhalf voet, HerflK
ftorm en onweder , ofliekte

, pcft enz. dreygd
en Voorfcid j len zy fy fich door \ geven van

Ff S hon-
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3^

»5

^^4. Verhandeling van Je

honderd cyeren [aan hem fijne Prieftcr''' fuiverJ

€7treywgd\ en daar by noch haar XelarrrpeliJc/?€ kle^

deren verperd^ [Wat luiile coleiir diefoortvan

van klederen hebben gehad, \vi)l het duifter is, laai

ik den Geleerden bekibbelen ; ook ofhet nieuwe

of oude klederen ( rokken fchorren of hemden )

zijn geweCit s oin't wootdK^/cre'/^ dat fommigen,

in plaats vpinPefies^ leien.] Op dat alfo alle

fchiehjk overkomende en b}Tonder gevaarlijke

rampen mogen afgewend werden , en in de ge-

gevene klederen varen : en fy allo voor alle toe-

komende quaden en ongevallen y voor 't gehele

jaarj mag bevrijd blijven.

Hierom fal fy ook ni de Winterfche Tsbyten

der Rivieren indalen; en morgens driemaal

\y fich in den T}'ber dompelen , [ Perfius Sat. 2.

Tyberhio in gurgite mergis Mane caput bk (erque y

nodewjlumiiicfurgas] , en , tot lelfs in de Dray-kui-

len defer Rivier , haar doch anders fchrik- en

3, vreesachtig hootd afwafTchen : en daarop het

55 gehele Veld van Mars [of 't Land \ ai\Tar^ini$4S

Superbus y dat Brufus aan Mars gewijd heeft j hee
'

vaakt 5 al bevc77de y en met bebloede hncn ^ overkruipen .

[Sie hier doch een Heydenfche bedevaard , en van

iodnnigeen fatfoen, als die dcï Jiomfihen ; waar

in men op knicn en ellebogen enz. de Kerken

,

Kerkhoven , en andre gewijde plaatfen omkruipr:

yan andi er procelTien ofomme-gangen oorfpronk

fal licht noch gevolglijk iets geleid werden.] -/^/r

55 waar de blanke JoJulks gebied. [JDefe Jo was de Ibh e

met Jfs. Want van Jupiters hoer was Jo tot een

Codi7i7ieJjiSy naar vele en lange fiikkelingen en ram-

pen ^ gemaakt: indien wy maar op 'tcredijt der

J^pëccn 3 die tor alles te verlieren en te Wcr - n naai

Vi"v:e cygenc Poërifche getuignifle (f;.^. ^sat^
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ijueTdèttsa^c-) oid en altijd volkomen verlof had -

den, vrymoediglijk mogen toegaan] falfyfelfs

j
, naar de uiterite palen van Egypte leyfen , en van

daar halen de wateren van het warme

[Sie hier een foort van Pclgrimagie] , , om die ta

fproejenin deXempelvanl// 3 die dicht bydc

5 , Schaaps-koy (van V^omulus ) is hoog opgeboud.

j , Want fy geloofd waarlijk,dat fy door de eygené

5 , ftem van IJis daar toe vermaand werd ['t zy dar

fy fulks droomde by nacht, 'tzy dat fyfulksfot-

lelijk fich felfs by daag, inbecldc j 't/y dat de

guitachtige Papen van IJis , (die by alle vedtandige

Heydenen voor Guiten bekend en befaamd \va-

renj haar fulks wijsmaakten ; en dat , indien niet

aan haar felfs , ten minden aan hen Papen , de Go-

dinne felfs fulks had gcfeid; en fy daar op aan deu

felven fo groot een geloof gaf, als of fy i'clfs de

Godinne Ifa had gehoord.]

, , Befchou doch , bid ik u , in defen, *t gemoed,

5, en doorluchtige kennis cnverftand dier Vrou-

, , wen, met welken de Goden des nachts gemcen-

5 , fame t' famenfpraak houden [ hoe gemecnfame

leerd ons 't exempel van Decius Munduf , dooryo-

fhus in fijn iSde Boek. der Joodfche Oudheden

bygebracht.]
Weshalven ook dcfc , die door een met Ly-

, , waad bekleede , en gefchorene, hoop omringd

\\ is j en doch anders by fich felfs een befporter en

\, befchimpervan^»«^w '/i)ndc [welks gepreren-

de Heyligdommen hy met fuik een ftatie , en ge-

vcynsde godvruchtigheid vertoond] , ,
langs het

, , Land loopt , de allervoornaamfte en alkrhoog-

fte Lofverdiend.
Wantdefeis'tdie vergiffenis bid enverkrijgd,

wanneer eenVrou, op dagen die heylig, en
^

' ^ f 4 wel
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45^ yerhandeling van de

5, wel degelijk waar te nemen, zijn, fich nier

kuifch en fuiver van de Man gchoiiien^ heeft.

[Dusdanige dagen waren fpecialijk de Feeft-dagen
van IJts en Ceres

j (die ook fomtijds ene en de felvc

met i/J> , Diana , cn/.. was) en in welk jn de Vroii'

wen , die in Cajlo Ifidis { in de tijd cn waarneming
van kuisheid ontrent i/?/ Keeft) waren , (ïch t* ene-

maal reyn en iuiver van 'tbyflapen der Mannen
moeft^n onthouden; fo lang het Feeft, of Heylige-
dagen , van Ifis duurden ; welk Ceres Jaar-fccll

negen dagen lang duurde , naar Ovidius , in fijn

MetamoYphojis (in de Fabel van Myrrha) iingd:C^j?4

fia Cereris gfr.]

„ En is *er ook vryfwareftrafverdiend, indien

de Vrou Hch door byflapcn heeft befm et. Ja
beeft het filvere Serpent [ dat defe fchelmfche

Kajjeboeven
-i ( men denk^ hier ook omdeKaflTe-

boeven in de Roomfche Kerk , en om de occafie

cn oorfpronkderfelver) in fodanig een foort van
Tempeltjes als D^w<'/r;«* (Adl. 19. v. 24.) itEphe^

fe , voor Diana , (die de felve met Ijis was) om geld

maakte,om hervoerdenl gcfchenenlijn hoofd

„ te verroeren ? als beweegd geworden zijnde

door hare tranen.

„ En fprekcn fy daar over , binnens monds
mommelende

[
hoedanige foorte van gebeden

veeltijds by den Heydenen felfs verdacht was ]

enige reeds voorbedachte gebedekens : op dat

Ofyris , nu al te voren , door een vette Gans en

„ platte Panne-koek
, gecorrumpeerd , of^jmge^

koft , geen vergilfenis kome te weygeren.

„ Als nu deft vertrokken is , en plaats voor nn-

,t drcn gemaakt heeft , komt 'er terftond ctnjo-

», din die ondertuffchen hare brooJ-korf, ofpro-

„ vilie-mand en 't hoy.'voor haar lang-orig Paerd)

heeft



9)

ORAKELEN.
heeft aan een kant gelaten, al blodeliik en be-
vende toetreden: en bedeld haar alfo llillijk i'n
het oirj terwijl ly ook fo met enen, uitha^r

„ Jeriilalem(che Wet wat fwetll ; cn onder dat
-> prajtext fichals een andre cn grote Dodoonfche

Priefieres, oïProphetefe y vertoond i en fodaniff
»' cne,die 't allernaalle bcfcheid uit den hogenH--

m-1 heeft ontfangen.
Aan defe werd al mede de hand gevuld; maar

„ wat fpaarfamer , en alleenlijk n>et kleen geld
Doch evenwel vertellen en verklaren aan udê
Joden, wat voor flag van dromen gy begeerd

,

voor u geld, verklaard te hebben.
„ Maar een Comagener ofArmenifch Offcr-iuichc'
W,naar dat hy de noch hete Long(cn andre In-
gcwanden) van een duifgehandeld en befchoud

'» heeft i ja fomtijds ook niet alleen die van een
" jonge hond , maar felfs ook van een Kind j be-
" loofd daar uit het genot van een minnelijke
" fchoonheid, en een rijke erfFc^nis , doorTella-
ment van d' ene ofd' andre kinderlofe fofandre
wettige Erfgenamen ontberende) Rijkeifchoon

„
J}y

XPjfer^'wichelaar] anders , onder fuik bedrijf,
felfs pleegd,(ofhelpt plegen en aanraad) 't geen

„ hy namaals tot lalt dier gener , voor wien hy
fulksd'ed, komt aan te brengen. [Lees, by

Tacitus^ hier van een exempel , en 'tfchelmW
-nn Firmius Catus » en van cenen Junius , tegens
'Jbo Drufus gepleegd : op welker ene (Firmius Ca--

tus-y) fecr wel paffen de woorden van Juvenaah Stoi-
cus occiJit Baream , delatoramicum Difcipulumquffenex

Wijl de Stoifchc FhiloCooph Egymtius, ontrent
op de felve wijs

, tegens Earea Soranus , en des felfs
Dochter, fchelmachtig en verraderlijk handelde
cn getuigde : daar hy lang des felfs fccr vertroudc

Ff 5 cn
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Verhdindelingvan de

cn verplichte Vriend 5 ja des felfs Leer-meefter

,

waseeweeft.]
Dochmeerderachhaarheidengeïoofgeeftmen aan een

Chaldeer, Want aU^at door een AjÏTOlogus (ofStern-

kiiker) 'werdVoorfeid gelovenfe dat 'vande¥onteyn [of

Orakel-tempel) van Jupiter Hammoji kornd :
naardien

ie Delphü nu 'tgeven der Orakel-anfwoorden ophoud, en

de duillerheid 'van de kennis dér toekomende faken aljo

h Menfchelük Geflacht met derfelver oukundejtrajt

Onder aefen is evenwel d' aUervoornaamfie ,
dtenu

reeds dikmaal in ballingfchap is verfindengeweeji ;
en

door tuiensgemeenfame ommegang en [geveynsde vriend-

fchap ) een groot en dapper Burger en door Otho^-

vreefd, [SergiusGalba mm^ni\i)\C^
tegrondegaat. [Hy

fiet hier op deSnerreki)ker Ftolomeus , van wiea

lacitus in \ eerfte Boek fijner Hiftonen :
Nec^e-

ratFtolmeuijam&fcelerisinjlinaoT' -^J^ttf
üméahejusmodivototranjitur. Doclys ^^^^^^^

Hiftorie relfs,by hem Tacitus te lefen ] En krygdhier

door fijne konfi geloof, indien fijne rMf^"^^^
boeyen is geketend gev^eft ;

ofdat hyfjneflmkM
inLgeLeger-gevankenis\n^-^r^^t^^

lchelmsbedroggepleegihad[^..f/g^/^/^^^^^^

Want genig Sterrekijker is van e7iige achting of geloof,

die niet lid I gedoenii ge^.eejl' -^^^

fuik ene, die by naar om h^^' ^
^'''''^'fr^^^^^^^^

i^ienU ter nauier noodgeluktü , naar
f^)fjfj^

Eylandenin haUingfchapverfondentewerdenj
e^n^^

'vele debattenvoorentegen, noch eyndelijkvan de kiene

KlipSeryphus is bevrijdgebleven ,Mcht
By difen confuleerdfy over de lang

W^'l^^'^^^^^^
n^aniJMoed^.dienfygaernerid-v^as-. f/^^T^^^
fakenoveru felfs; ook ^^anneer

f/l^^'r'jX^^^^
Oomen. fatte grave gaan :

^^^f
¥ 'ƒj^^^^^^^^^^

^eler, haar felfs ook overleven fat:
'mnt'watfSgroter

dêtdeGodenaanhaarfoudenhmnengeveni
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O R A K I L E Nr
Defe(rrou) blijft mchtans onkundig, van'ttreende

<h'4,cvejierre van Saturms dreygds of iaat de hlyde Ve^
7m met hare opkomfl al goeds beloofd 'welke maanden
gevaarlijk eujchadelijk; loelkc tijden voordelig ofpro-
fjtelijk z^ijn.

-"^

Doch 'wacht u byfonderlïjk voor die (foort va») ivv^
'uen, mnuelker haaiden-, gy de Almanakken fovuilbc^
haruielden beduimeldvind, als of jy mt^tvct barnfleen
bejmeerd -muren : ivelke (ivyveu) nu alfo rafende wih
zijn, datfy niet meerdergaanraad'vragen; maarfelfs

f geraadvraagd luordett : die -wanneer 'er Man naar
t Leger trekt y of in tegendeel -wederom naarU Vader^
landreyjd, ge<^vfjt:is met hem op -wegflaan , alsdege^
praciijeerde Tcl-regelt)es Van Urafyllus haar te ru7 hou-
den.

^

Want indien
fy maar tot aan de etrfle mijl-paalvan

Romefiaat tereyfen, fotkt fy datelük uit haer Boekje

,

op 'watuur en fondfuiks befgedaan zy. Indiendoor
•nvoorfchtig <wyven d' ene of d' andre koek van 'toog
jeukt

, eyftfygeen oogen-zalfvoor datfe haar Almanach
heejttngefien. En fchoonfe fiek en krank leyd, kanfe
geen beter tyd vinden om enigvocdfeltevvtt'urcn, ah
die Fetofyris haar voorfchrijft.

Indienfy maar van middelmatige {ofminderfoort)van
cmdttte tsfalfy dieplaatjen , in depubhjke Ren-baan, be^
Joeken , daar fch ordinaerlijk de Waarfeggers onthou-
den; en pl aldaar de Orakel-loten trekken; enfalhet
aa^tgefcht en de hand te kijken geven aan een Waayfeg-
ger

,
dte tot loon van haar iets , dat niet het aller-eerlijkfl

is, af-eyft,
•' ^

Doch aan de Rijke Wijven , faleen Thrygiaanfche Vo-
gel"wichelaar\ oj Indiaan die Sterre- en Wereldkundig
ts ,fjueAntv:oord {ofVoorfiggivg) geven : ofook eender
oudjten van dte genen , die de plaatfen daar Donder ofmxem gevallen -waren , door hunne Ceremoniën , en
t{lachte7i vanSchapen,fuiverdenenreyTjigden, Die
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Verhandeling van de

Die noch meerder van denJlechten ofcanaiUeufen hoop

zijn , en den hals met geen dikke en langegoude Ketens

behangen hebben ,
lopen dieper in de Circus , en langs der

feher Middel-dijky naar dePhaLs {ofEygelijke Toorent^

ies-, ende met Dolphijns befette Colommen t, om aldaar

te beraad/lagen {ofte vragen) of, by voorbeeld , zy.Se

m met een Kroeg-ivaard (ofHerbergier , en Tapper enz, )

letroudis , naarfijn dood een oude Kleer-koperfalkomen

te trou<wen.

Geen van alle defe of diergelijke fotternyen wa-

ren te Xtf^«^publijkeli)k. aangenomen i
offogcpa-

trocineerd , datmenfe onder Roomfche Burgeren

enz. ofuit publijke autoriteit , ofuit fodanig pre-

text, publijkelijk en ten dÏQniiQ der Gemene-Jaak

,

pleeede : fchoon men anders aan de Vreemdehn-

cen die foorten van ^^^^ ^ • • * •

tegens de goede zeden ftreden , aldaarm c parti-

culier toeliet te plegen : tot dat , met er tijd,

alle goede zeden fo quamen te vervallen , dat er

feer vele onguurheden, ooktcKo»/?, onder prx-

text van Godsdienll , gepleegd wierden : gelijk

fo uit dit bovenftaande , als andrc exempelen noch

^^^Dionyfos Halycarnajfeus (die geleeft heeft ten

tijde vVn de Keyfer Augufius ; onder welken dc

Roomfche-zedei, noch fogeheelh.k met bedo -

ven waren , alfle namaals waren , onder Nero, Do-

mitiaan , en andre diergelijke Oppcr-vorften, wel-

ker tijd , Perpus , Petromus cn andren

raLomf4impighebbenbefchreven enfcherge-

lijk overgehaald i)fpreekt,
m fijn ide Boek, dus

van de Romevnen :
. ->i

Want niemand fiet by hen (Romeyncn) al-

fchoon de zeden nu vry feer bedorven zijn

Menfchen die quanlfui? door Goddehjke
Geeft



O K i. ü
; , aangeblafen zijn , of Corybantifche doUicheen en
, , rafernyen, or heymdijke nacht-vergaderingen,
5, ofJBrfCf^tfW/dr [ lioedanigen , uitimW, door
my zijn bygebracht, pag. 258. ] , , of verborgc-
j , ne Myfieria , of quaniTuis heylige Nacht-ivakea
[door welken, fchoon tot godvriichtiger eynde , in
hunne coemererien , aangeleid, felfde Chriflenen,
onder de Heydenen uitftekende verdacht , en van
een quaad gerucht, waren] „ van Mannen met

Vrouwen, in de Tempelen onder malkandren
>, vermengd 5 of enige diergelijke monflreufe fa-

y , ken en bedryven j maar vooriichtelijk, alles waC
> , Goden en Godsdien ft raakt , doen en feggen i

5, gans anders, als 'tby de Grieken en Barbaren
3, in gewoonte is. En, fwaar overikop'taller-

hoogfte ben verwonderd goweeft,) fchoon 'er

j , ontelbaar tal van Vreemdelingen , in de Stad
Rome, is ter woon gekomen, aan wien't nood-

, , fakelijk is(offchijnd,j hunne Vaderlijke Goden
naar de Vaderlijke (of Vadcrlandfchc) Wetten

j, en goddienftigheid te eeren en te djencn
j

5, heeft evenwel dele Stadt en Staat, geen defer
,, vreemde godsdienftige plechtelij kheden fona-

gevoIgd,datfè pubiijkelijk,(üf door publijkeau-
, , dtonteit ) door de ielve zijn aangenomen ( dat

nochtans in vele Steden reeds isgcfchied.)Maar
als 'er al enige uithcemfche GoJsdienlicn of
plechtelijkheden

, door bevel van ürakel-ant.
, ,

woorden, in deRepublijk zijn ingevoerd • vie-
, , ren fy de lelven op hunne byibndre wijfe

•'

ver-
werpende alle fabuleufefuperftitien.

'

, ,
Gelijk wy dair van een voorbeeld ficn in de

heyhge plechteiijkheden van é^U^ifche Moeder
> , (of Cybele , de grote Moeder der Goden

) Want
, , jaarlijks vieren de Schouten , mar de infteiling

der
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VnhandtUng vafi de

Rohievncn , der felver Offer-flachtmgcn en

Llen: en bedxeneti de heyligeplechtclijkhe-

den der lelver, een Phrygaanlche Man, en
"

Phry-iaanicheVrou: en dragen die de Heylig-

" dommenderfelve, doordeStadtherom, eaS om eeaaalmis voor de Mo^rd^ Goden '.

e^i ,
Rclijlcdegewüomeis, om den hals gehan-

gene Beeldekens omdragende, iingen fy de Lof
'
T^Crote Moeder, en fteUen hunne tred ,

naar de

'

wi s o^ voisdiergcner,
die op de fluit pelende

'

hen voWn: remijl fyook lelfe op de Trom
' foekrWam geen geboren Romey n is 'er, die

" ït^d^cZeM^Jr fuu willen aalmoes opga.

Lr^n of dic'opde trant van fluiten, meteen
'
'
fok va'n V rtheTdene verwen bekleed, oid door

deStrom-herwandeld - "-^o^^

" vSSuiteiTiandic^
"

heefteen a"^^^^ van alle ydele uperftmen,

wir ideeën i>edigheid of welvoeglijkheid
IS.

''SXif en d.ergehiUe misbruücen evenwel

,1 ten tijde ^[--^^^ van
nen ons dc reeds '^^^'8^"'^^;'

h,erP7o;;>77//f

- verhaald,'van de ^^^^ ^ lel ven tbreekr,

vandegr./.^/W^.j^;-^--^^^^^^

en railleerd,
^^^^.tfdie een Pö^^ was, ^'^"^

j , f^ch fclfj

een P.^./ üch—
wat hoog wil opiettcn ) ^" \" ^ ,

'
Goddelijke

Tdèct , van flch ie ts f^^"S^^LSe > Éc wdcn
Geeft (of om wel te leggen Poetilclie;^

aangeblalcn , dit
Volkje; ^^^^^^^^^"^^^^^

Sc Elegie daPanU>) op deie volgende.
w,,.imga



4^5
ORAKELEN. '

Ecquhitaeflatidax , utl'minecogatah'ire

Jadantem Vhrygia tinnulafifira manu ?

^nte Deum Matrem cornti Tibicen adunco
Cum canit exigua quisfitpis ara neget ?

Scimus ah imperioferi niltale Dianee
XJnde tam£n vivat Vaticinator habet

Ipja movent ajiimos Superonm Nomina nojirof
Turpe nee efi tali credulitate capi.

Maarwieis'erdochfoftout, dathy[lbnder
iets te geven ] van Zijn deur durfd wcgdryvcn,
een Pbrjgiaan, die met de hand het melende
en klinkende fiftrum roerd ?

Of wie durfd een aalmoes wcygeren aan een
Tluit~(J)eler , die , met fijn krom-hoorn , voor de
Moeder der Goden heenwandeld ?

> i Wy weten wel, dat fulksgeenflins door 't ge-
bod of bevel van Diana ge/chied : doch heeft

, ten minften deWaarlèggcr waar van hy de koft
j kri)gd.

3> Denamen felfs der Goden bewegen ons ge-
,
moed, [tot godsdienftige eerbiedigheid:] en

, is het gecnfTms fchandelijk, met fodanig een
5 lichtgelovigheid aangedaan te zijn.
Die onder dusdanige foort van Volk , 't zy

Heydenen'tzyChriftenen, verkeerden, enfich
gaernc vermaakten met de mal-fuperftitieufen te
verbafen

; hadden feer goede occaficn, om den
felven te bedriegen

i en bedreven ook daarom me-
nigmaal

( gelijk noch hedcn^daags vaakmaal ec-
khiedj belachelijke Comoedien , envryaerdiec
(ren minilcn ftoutc) bedriegeryen,- fchoonfe an-
ders geenfTini hun werk maakten van Propheieren
o(Foorfeggen \ Welk, by den dommen hooi>
niet gelukkende, ten meeftetijdc ongemerkt heen
fting, of vergeten wicrd: en integendeel, daar

'tfuc.
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l'erhandeligingvanae

fucces had , voor gans wat Goddelijks of Dutveh

wierd opgevat en uitgekreten.

Dittoond ons leer wel ( om geen meer andrc

exempelen, die*cr anders in overvloed zijn , op

te halen) de meergemelde Aurelius Auguftmus , in

iiin 1 2de Boek dcGefieJiadiiteraw , op volgende

, , wijfe : Dat ook niet alleen aan den waaken-
'

den, endiemstgenigefiektegequeldzijnjof

, van enige rafernyebefeten, door een verbor-

gene ingeving (der natuur) gedachten zijnin-

geworpen, die fy voortbrengende , daar door

, , quamen te Vropheteren i
gelijk Cajaphas de Vrte-

, ,
}er heeft geprophetecrd ; fchoon 't zijn oogwit

geenfms was te Vrophsteren: maar dat't ook door
'
' üie genen, die fonder fulks , iets voortbrachten,

om, quanlTuis, iets ^ooxVrophetie te feggen

gedaan is, is ons kenbaar. Want het isgebenrd,

, , dat enige jonge gcfellen , om al boertende an-

dren te bedriegen ,
(daar ly op reys zijnde ,

, vreemd inmiamen i ) fich voor Sterre-kijkers

(ofVoorlegoers uitdeGefternten )
uitgaven :

\\ alhoewel fy felfs de namen der ii Tekenen

geenlTins kenden. j r u
, Wanneer fv nu fagen, dat hunne Waerd fich

verwonderdcVde en verbaafde , over t genefy

hemleiden, terwijl ly betuigden , dat het gene

, , fv voortbrachten leer warachtig was ;
voeren

fy ftoutelijk tot meer andre Voorfeggnigen

s voort. Waar op hy ook ,met toellemming lich

, t^elkemaal verwonderde. Eu eyndelijk vraag-

de hv hen , over de welftand van hjn boon ,
die

V nualbng vauhuiswasgeweelh ennaarwel-

;
kenhyvedangde. Waaroply, "iet verlegen

zimde, over wat naar hun vertrek mocht ko-

mentefiebeurcn, en voor warachtig ofonwa-

5 J



5 ^

3 :

3 5

O H ^ K £ X. 1. IN/. 4(^^

j , rachtig of onwarachtig gekeurd werden , als
Tyhem (Holpes) nit maar voor het regenwoor-

- verheugden ; feiJen , fo als fy nu op hun ver-
trek ftoriden ; dat fijn Soon gefond en welva-
rende was , en fo dicht aan naderende , dat hy
noch op die felve dag , dat fy dit feiden , fou

_ _
t' huis komen. Want fy waren niet verlegen

,

dat als den dag ten eynde was , hy hen *sande-
derendaags fou komen nalopen , om hen van
leugen tc overtuigen. Om kort te gaan , fo
als ly nu reysvacrdig flondcn, komdfchielijk
de Soon

, terwijl fy noch bv fijn Vader waren
t huis.

Diergelijk exempel verliaald hy , daar op , vart
enen, die onder 'tdanflen en fpringen , al boer-
rende en fpottende

, ( terwijl hy daar door de om-
ftaande mcnichte aan 't lachen bracht

, ) Voorfci-
de

,
dat 'er in de volgende nacht , in een dicht-by-

gelegen Bofch een Menfch door een Leeuw foi^
veillonden weiden, [Hoe vol Leeuwen van ouds-
Afrika geweeft is , is genoegfaam wereld-kundig,]
en dat 'er fo groot een menichte van Menfchen

,

cm 't Lijk te fien , 's morgens fou heen lopen
, dar

de Feelt-tiid, op welke hy ditfdde, bynaaan-
fchelijk verlaten fou werden. £?/ ^uam hetjuik al-
fa tegebeuren ( fcid Augufthius , ]fihoon aartydcr eeti dif
hein knide

, gemtgketihaar was , dat hy ditgeenjjlns in
enjumigheid , maar (Icchts jokkende cn boert:71de had
Voorjvtd :jajö, dat hy Jclfs ten hoogfte ver-wonderd
Jlond: naardien hy xvift jnct "xat vocrnnner •

.
<'•

:
,

hyJulks Voosfeia had.

Men fiet hier uit, mijn Lefer, hoe lichreli k
\ geval den ftoiiten komt te helpen 5 en de licht-
gelovigen, uit gebrek van nadacht ofonderfoek
konnen verbaafd gemaakt werden. Doch laet on^-
weder ter fake komen. Gg
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^66 Verhafideling va7t d9

Buiten alle defe voorgaande foortcn van Orahe^

Isjt en Waarfiggeryen , hadden de IRomeynen de ge-

pretendeerde Boeken der Sibjlkn , daar fo vele fa-

bulen van verhaald werden ; en waar over ten op-

fichte van 't getal dat 'er Ibuzijn geweell, de ou-

de Schrijvers fo byfonderlijk. verrdiillen •( gelijk

ook ontrent het getal deler Boeken , en by wat

toeval en op wat wijfe fyhOrakeH'an'^fRoowfehe

Volk geworden zijn ) dat men fatfoenelijkc reden

heeftom te twijtfelen van alles, wat 'er van ver-

teld weid. Seker ,Ttfa/«^ felfs, een uit het Collc-

gie der Vijftien-fnannen , aan wien dc forg en bewa-

ring, en openen en inHen, dier Boeken, door bevel

van den Raad bevolen was,twijfFeld offer oid meer

alb een Sibylla geweeft is-

D^t 'er ook miflchien meerder Wyven zijn ge-

weeft, die fich voor fodanig uitgaven, en van 't Ge-

meen daar voor gehouden wierden , wil ik gaernc

geloven : maar dat fv iets , door exttaordinare in-

ce ving van GW of Duivel y fouden Voorleid heb-

ben, Is tot noch toe van niemand ter wereld bs-

welen.

Waarom ik bvna niet fonder lachen heb konncn

lefen, de verdeling van 't getal in tweën, vandc

anders fchrandre oudheids onderfoeker J. Oudaan-,

cn de reden , en uitleg die hy daar overgeeft. Ook
vergeven my de, door verdienfte feer vermaard-

de Heeren Grotius cn Jf^ojjius^ dat ik niet toellem-

me hunne ftelling, van dat de godvruchtige Jod«n,

uit goddelijk ingeven fouden voortgebracht heb-

ben, fulke uitfporige Pyo/'^f/'>» > als 'er onder de

naam van de Boeken der 6%//e«, fo vele eeuwen

lang hebben omhergewandeld ; en met fodanig

fuccesjdat felfs dc byiia aller-eerfte Chriftcn-fchrij-

vcrslich (door her heylig bedrog der quaadacrdii>e

naan\



orakelen: 4(^7

naam-Cliriftencn,derfelverau6leuren
) viyonno-

lelijk hebben laten niisleyden. Wijl fy i'o bot en
plüinpeli)k t' laamgellekl en verfierdzijn : dat der
lelvcr vals bedroch hen ten kele uitlHnkr.
De ftelling van 7/ Foffius is i . Dat niet de He^c/e»

7/<';/ofoadeC^r//?^?/«/al voor, of ten minden by,
Juflïjn de Martelaars tijd i maar de Jodeniéh , met
of tegens het eyndigen van de;© weken stanDaviël,
'die fouden hebben verfierd. Ja dat fy niet alleen-
lijk d' Auilciiren zijn gewecft van die Boeken,die>
onder Aq nxim \';xï-\ SibyUij?;fche , noch omherwan-
delen : maar dat fy ook zijn dc vereerders geweefi:
van de Schriften, 'die op de verfierde namen van
^dam , van Emch , van Abraham , van Moyfes, van
Eluxs-i \d.ViEfa)ast \7iX\Jercmias\ s'XWiiitHyfiaffes-i

van Uermes TrismegifliLs , van Zoroapr , van PhocyUi^
des , \':in Orj>heus , en meer andre Heydenfche Pro-
jpbeien, die by fuperftitieufe Heydenen in achting
en aanficn waren , gcpraótif^erd zijn ; cn dicdefe
verfierders den Heydenen fo hebben inde hand
geduuwd. z. Dat fy fulks gedaan hebben : oia
aan den Heydejie/i de tockovifie Chriflt bekendie maken.

3 . Dat fy fulks {Deo bnpeUente ipjorum meutes
,
) Door

goddelijke drift en ingevrig , hebben gedaan. 4. D.ir
ook ilefe fo door hen verfierde Schriften , van fuik

een kracht cn nadruk' /.ijngcweert; datterftond
'daar op alle andrc Orakelen y ofGod(f>raken , hebben
opgehouden : als waar door toen t'enemaal de
macht der Duivelen verbroken, en fy vtrftornd zijn
ge worden. Welk 4de ik niet fal beantwoorden :

alfoo dat reeds door al 't voorgaande genoegfaam
v/ederleidis.

Dat dusdui,;.,v. iu iiingen maai puurc viauiDoen
of verfierfelcn zijn van dien Meer , fal, acht ik,
voor niemand duillcr zijn, die oveiwcegd, ten



46S Verhandel'mg van de

csrften j hoe doch de Joden, die ( naar hy felfs

krachtigli)k foekt tc beweren) fulke Voorfeggin-

gen hebben verfierd ; cn allo ( als hy VoJJiusin zijn

4cap.reidj m^t licht hebbejtgegeven, die d'wgen , diefj

{
]oden) uit de Orakelen hunner Propheten hadden bevat

^

hoe, feg ik, dele ]od€n fo veel meerder en klaar-

der,(met naam en toenaam cn aanwijfmg vanplaats

en omltandigheden
, ) van onlen Zaligmaker heb-

ben konnen fpreken , als de Propheten felfs ; die

door openbaring j ingeving , en bevel van Gode > daar

van hóbbcn geprophetecrd en gefchreven ?

DochVoJptUy om hier door te komen, feidin

7 cap. dat fy
'/ hebbengedaan door goddelijke drift en

ingeving. So dat fy wel degelijk Propheten zi j n ge-

weert: )a veel groteren heerlijker Propheten als

Davidj Efaias, Micka-, Daniël tn alle d*andren,

die van oniin groten Heylandhchh^n Voorfeidj en

ten dien opfichte veel meerder te achten: wijl fy

veel meerder en klaarder Pro/»/??;/fw daar van heb-

ben voortgebracht : cn fulks niet alleenlijk aan

hunne Broederen den , ]oden maar ook ( door god-

delijke drift en ingeving) den Heydencn hebben be-

kend gemaakt.

So fulks warachtig is ; hebben uitftekendc qua-

lijk gedaan alle die (nide ClTrifenen , die defc Boe-

ken uit de Canon der Heyiige Schrifture hebben

geweerd en gehouden : en doen noch veel flirnmcr

die genen , die niet alleenlijk dusdanige Schriften

niet achten : maar daar-en-boven noch voor vals,

voor vodderye en lompen verfierfelen verdacht

maken : en foumen met recht mogen twijffelen

of alle fodanige Menfchen de naam van goede

Chriftenen fouden mogen dragen j die fo, oflof-

felijk, ofmoedwilliglijk , Godes Heyhg Woord en

Propheten met dc voetlloten,
DocU



ORAKELEN, ^c.^

- V^^\ '.™ "^^^^^ g''Oter crnft rc fprckcn
mdicn defe K^/; dus door goddelijke drift cn in'
geving fulks hebben aan den H^y^^^^»

, tevoren
Voorleid en kenbaar gemaakt: hoe zijn fy doch
felfs daar ontrent fobylbnderonkundisr gebleven :>

want fo dit Griexfche Vers (als hv FoJItus wil, "nniemand anders buiten hem ord heeft geweten of
geleid , wijl 't fijn puur verlierfel is > hen allen
overal en gedurig in de mond cimmMcxeide harnas
amxpafees ges Skeptra kratifoovr Defuivereenheyli^
l^KomngyJe't.avfcheae^
komende-, Hoe hebben lyfulkst'enemaal verbeten
of fijn fo in hetverftanden geheugnis gcllacren •

datly, wanneer nu onfen 5*//;gw^^f>r in den Vlee'
fche op de wqfeld verkeerde

, noch fy , noch hun-"
ne kindren/e fs geenOins hebben begrepen,'feeen
{ydoor goddelijke drift en ingeving aan den Hcydenen
hadden eer tnoch in 't midden van henlieden
gebeurde, bekend gemaakt ? ja fo dat de ApoiicI
Fauliis (die voor hjnemiraculcufe bekering nevens
henlieden fo tegensonfen Saligmaker iiadde ge-
woeld en gewoed) hoe lange en leer hy aan de voc
ten van Gamalïél in de Wet en de Propheten geftu
decrdhadde, nergens minder van fchi-nd gewe-
ten te hebben: en fich (nevens onfcnii.ywen
d andre ^pofieJen) noid ah op Moj>/ej de Prophe*
ien-y en nergens op de Uyjtajfes , de Sihf/en . ofdier-
gelijke verfierde vodderyen beroept"?

. Defe ^/o/e/laat evenwel niet na tegens de Hey^
denen ,

fo Menievfers ak andren , hunne Poè/e» , en
gepretendeerde Propheten, hen felfs tegen tevo— • als daar fijn ^r^/«,

, Menander ; Epirnenidcs
ren

enz. offchoon hy dcrfeiver namen niet uitdrukken
lijk komd te noemen. Maar hoe veel beter had"

4 de hy hen de Sibyllen voorgeworpen ? daar die doch
G§ 3 fo
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47Ö Verhandeling van dé

tb klaarlijk en onderlcheydcntlijk alles hadden

Voorleid ?
, n i

En wat aangaat de A^ofel Petrus , de ielve be-

tuigd wel uitdrukkelijk (Act. 3 v. 17} aan den Jjf-

den , tor der felvcr ontfchuldin^ ; datfy, en hunne

Overflenj onfen Heyland Jefus Chrijtus uit onkunde heb-

ben vervolgd en gedood.

Geeft dan GoddeHeere, die fijnen crefegenden

Sone , onfen Heylanden Verlojfer , aan Ifrdèl alfo lan-

ge had beloofd ; en direóte , maar alleenlijk aan

henlieden, had beloofd en gefonden : enlodani-

ger wijfe , dat hy uit hen {]oden) en noch wel uit

de Stamme Davids, fou voortkomen : heeft dan ,

fegik, GoddeHeere; aan henlieden wel fodani-

eé bequaamheid gegeven ; dat fy fufcs aan andren

(den Heydenen'i veel klaarder konden bekend ma-

ken , als oid dé Propheten hadden gedaan en even-

wel henl. felfs fo met blindheid geHagen : dat fy
,

f,'lfs het geen fy aan andren fo klaarlijk, als of t het

verhaal van een reeds gcfchiede Hilloric was, had-

den verkondigd , niet konden vatten oi verftaan ?

Maar ook, indiende Hi{torie-lchn)verF/<aa;wx

-iofephu^ van onfen Heyland J.
Chrifius heeft ge-

tuigd, als velen ( en daaronder noch al feer voor-

name) geleerde Lieden willen: hoe hectt hy doch,

daar hy ook fo ri)kkclijk van de Prophetien wegens

onfen groten Heyland (ten oplichten fijner Mira-

kelen enz. ) fchrijfd; doch geheelhjk met van de

SibyUen gerept ? voornamentlijk als ( naar Vojjws

wil) maar de latere de Canon, tenüienop-

fïchtc, hebben verminkt? of hoe komt het bv,

dat memand der eerfieChrifienen (lelh onder die

senen , die metderielver Verfen hervooikomen ,

roe bekiachting der Chriftelijke Godsdienft; en al-

le die genen die ons de Canon der Heyhge bchrit-
* » lUUï
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ORAKELEN.' 47^
mur voorftellen) fulks aan den Jö-a^?» verwijt ? ;a
dat fy felfsondermalkandren daar uitwekend Teer
in verfchillen

;
terwijl d' ene zijde houd dat fv u;c

Goddelijke drift en heivegiug (evenwel geenffins door
de ]od€n) gerchreven '/i)ti;andren dat fy door'sDw-
i'els ingeven zijn voortgebrachts andren weder , dr.t

die gepretendeerde Propheten , (namentlijk H)'fia['

fes, Hermes7rismegiJius-,ó,Q Sihyllen enz. ) noch migod-
delijkt , noch uit dtiiveljchc beweging, drift , ofinge-
geving ; maar uit Icfing der Heyligc Schriftuur
van Chrijlus enz. hebben Voorfeid ; en alfo veel
meerder geprophetecrd , als f/ in de felvc iafen of
vonden ?

Byfonder aanmerkt uju iM-ok , datdc Heer f^of-

Jius twederleye foorte van Boeken der Sihylhn^eXd
;

de eerfte door de ]oden, en (N. BJ met een Hech-
te en vry quade Griekfche Taal en poëfyCjbcfchre-

ven : detwededoordeiïtyrf5?»c»j en met vry ge-
leerder taal enftijl.

Waarlijk dusdanige J<7rt'<?» moeten feer bot ge-
weeft zijn: dat fy waanden, datdc Grieken iich

fo lichtelijk fouden laten leydcn j en uit de taal eii

bewoording enz. niet konnen merken , 'conder-
fcheid tuflTchen koper en goud ; en dat dit geen
werk van ene en de felve Schrijvers ( of foort van
Schrijvers) was. Wiil hetbyfondcronderfchevd
van taali of in tegendeel byfondreovercenkomft
der felve, in de verfchcydene Schriften , aaneen
cn de felve Schrijver roegec\'gend , ordinaerlijk

't eerfte argument is, dat voor of tcgcns, diege-
nen beweerd werd , die fy van ene cu de felve Au-
deur of Schrijver achten te zijn j of in tegendeel
de felven uit dien hoofde verwerpen.

Eyndelijk llaat evenwel ook defen Heer Vojjius

toe , dat onder de SihyÏÏijnfcbe Schriften ( of vcr-
f;cr-
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2. VerhanJeling van de

fïerde rabfodie der felver ) ook fodanigen zijn toe-

gevoegd 5 cn tufTchen gelapt , datmcn klaailijk

lien kan datfer door iemand d'eerfte Chriftenen

zijn bygevoegd : en maakt alfo de ielvc weder va»

twederleye foorte ; ene die door de ]bden , voor

de geboorte C/:>r//?; , Ibuden wefcn gcrchrcvcn, ene

andre, die ,81 honderden twintig jaren naar des

felfs geboorte , daar fouden wefen by verHerd , en

ondcrmengd : en dat N. B. hierom ook Celfus, re-

gens Orige??es, fulks den Chrijlenen fou verwijten (als

hier op puudijk fijne reflexie hebbende , dat hy

evenwel geenllins uit dien hoofde doed) datdc

Boeken der Sibylkn door enigen der Chrifienen ook

fouden yijn vervalft. En quo difcordia Cives dedu-

fat MiferQs! Doch aan fulke Lieden wil ik gaerne

de uitfifting der gepretendeerde oprechten,van dc

pn-oprechten of verliefden, overlaten.

Vele meerder en abfurder dolingen konden ten

defen opfichte , van defen anders leer uitftekendc

in geleerdheid , cn te recht feer beroemden Heere

yojfm , werden aangewefen : doch is hier mijns

achtens, genoeg, 't geen reed^ is bygebracht : en

heb ik liever, dat den Lefer fulks verwachte van

<Jie genen , die.niet (als ik nlhic^r) maar by occafie,

maar voordachtelijk cn wijdlopigli)k , dieftoflfe

verhandelen. Te meer ook wijl (ïjn Boek , over

die ftoïte gefchreven , niet in 't Nederduits gc

fchreven ofvertaald zijnde j dusdanige wederleg

gingen geeniïins van die kracht ofnadruk zijn , al

iy anders wel fouden wefen.

Onder de eerfte Chri^en Schrijvers , is van

defe valfchelijkverfierde Schriften groot werk ge-

maakt : en brengen Jufiinus Martyr , Chnens Ale^

xandrinus^ Laéianrns , AugufiinM en andren die

Veelvuldiglijk by : terwijl evenwel onder de iclvea

dc
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«VA» deene ftaandehoud, dacly't ( als nu i ccJs aange-
roerd is) door's Duivels ingeven gebben gcfpro-
ken; en dat de Duivel, gedwongen zijnde, en
tegensdank, de waarheid hecfcnjócten Voorfeg»
gen, en van onfen Heiland propheteren.
Andren , in tegendeel , dat fy door Godes Geeft

zijnnangeblafengeweeftj en uitdien hoofde heb-
ben Foorfeid , en Geopenhaard y die 'verhorgentheid %

die ( naar d' Apoftel Pauiiis, Hphef. i.^.e,. en 6.
fpreekt ) in andre Eeiven , deji Kinderen der Aknfcheu
niet eyi is bekendgemaakt

^ gelijkfem isgeopenbaardzijne
heilige Apoficlen en Prophete» , door deji Geeji enz.
Jadatic niet alleenlijk noch veel klaarder, alsalle

de Propheten te famen , daar van fouden hebben
Voorfeidi maar ook fodaniger wijle, dat, door
het noemen van Namen en Toe-na^nen , en Tijden ,

en andre klare en uitdrukkelijke Omftandighe-
den, iyveel eerder een reeds gebeurde Gelchie-
denis fchijucnte verhüen (r^elijkfe ook wiarlijk
doen ) als lers toekomends te Voodeggcn.
En noch zi)n 'er die willen , dat d' Apoftel Pau-

lus fèlts defe gepretendeerde Prophcticn
{ en meer

andre vodderyen v.m dien acri ) iou hebben ge-
recommandeerd, fa brengtmenook dcflelfsge.-

pretendecrde recommandatic,als wrttbyfondersby.
Indien de Sibyllcn door's Duivels ingeven heb-

ben geprophcteerd, is't waarlijk wonder, dat.
God de Hecre, door de Duivel heefiiaten klaar-

lijk Voorleggen , 't geen hy door Propheten , cxtra-

ordinacrlijk met fijnen Geeft begaafd, niet hecfc
laten verkondigen : maar ook Icifs , tor de komfte
fijns Soons toe, aan henlieden, voor *t meren-
deel heeft verborgen gehouden

!

'tWaar wel niet onnut hiereens watomftandig-
lijketecoiien, hoebc-telijk defe Verfierders hun-

ne
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Verhandettgingvan de

ne Propheticn hebben geformeerd : maar HU't my
genoech zijn, hier in te laflen, 'tgeen vry be-

knopteUjk daar van heeft bygebracht, de feer Ge-

leerde J, Obfopms, in lijne Voor-reden over de

gepretendeerde SibyWijnfche Boeken , die noch by

ons herwandelcn , op volgende wijfe : Efaiasheeft

enbepaaldelijk Voorjeid: Siei een Maagd fal<^c. maar

de Sibyïïa uitdrukkelijk : Siet de Maagd Maria fal

een Soon Baren in Bahlehem: evfn eens alsofde Pro-

fheten minder met Godes Geeft begaafdtvaren geweeft ,

*u3anneer jy hunne Prophetien gejproken hebben , als de

Sibylkn; ofals ofde Naame Jefu al oor de Boodfchap

des E^igels , door de Sibyilen ivas bekendgemaakt. Den

Doop Chrifli i^dc Jordaan heeft genig Propheet Voor-

feid: maar de Sibylla (int 6de Boek) heeft en dien

Doopy en de verfchijning des H. Geefts inde gedaante

van een Duif* al vry lang te voren {indienmen fulks

gelovenfal )
klaarl'ijk Foorfeid. Maar indienfulks iva-

rachtig is , ivaarow geven "djy dan geen meer<hr geloof

aan de Sibyilen als aan de Propheten felfs 1

Doch hy , die de Autheur van die Sibyllïjtifche Boeken

isgev;eeft, verraad Jichfelve , als de Mollen door hun

türoeten, fo inde Hiftorie van J, Chriftus, als tn de

Bcfihrijvingvande XK noomfche Keyjeren > alvan'

t

begin des vijfde Boeks: al-waar hyde namen en daden

vanyder dier felver , fo klaar en duidelijk befchryfd , en

in een Htflorifch kort begrip verhaald , datfe van een Hi-

ftorie-fchr'ijver niet andersfouden konnen verteldtaerden.

Op dat evenvieVt bedrog niet blijkenfou , vjerden de na-

men niet geheellïjk uitgedrukt , maar alleenlijk de getalen-,

ivelkendeeerfle., ofCapitale Letterenvan de namen der

feher uitdrukken; op dat hetfo, trodivouds-,
P^f^J^"/'^"

felenquamen tegelijke». Maar ivaarom heeftjy (Sf-

bylle, of liever:, hy Autheur) ook viet langs die jelve

reekty de namen der volgende Keyferen, onder dierge-

lijke
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ORAKELEN, 47^
!}jke "Raadfeli ^unnffith bedektelijk voortgebracht ? Of
luas het ^ datde itamenfo der i'erflurvenc als noch levende

Keyjeren bekendy en de eer(ie LiCtterender jioch toeko-

menden onbekeyid ivaren ? Doch defe Sibylle Prophcteerd

vaji voorledene C7i reeds bekende faken : en indienft eens

van toekomeyide voorneemd tepreken , gijify fulks uit

hetgetal i van de Letteren der eygene navien. By voor^

beeld y pa^. 375. VoorfciJfe , dat Ron/e fal te gronde-

gaan, aWtgetalvan fjn Naam vervuldJal zijn i cnz.
Wat het getal v.in Uowens ondergang aangaat

,

dat Ibu uitlopen
,
op het 948ft-c jaar , naar Romens

Bouwing , en 't i*,)7li:c jaar naar Chrip geboorte

:

En was die defelve fbortvan fotccrny waar mede
feer aerdiglij k C/Vf'r<? fcherfl: , in de per/bon van L»
TarutiusFirminianus

f die, nit de Geboortedag der
Sizd Ro7ne , de gevallen der lelver Stad cn Staat

pretendeerde te konnen Voorfeggen. Doch geef
ik ook den Lefcr te bedenken , ofdie O^r-iü/Vi&f-

laarsy niet wijier waren, als fulke 5//'//////^k; wijl

fy ontrent dc vervulling hunner Voorfeggingen

,

over dc Beelden der Floria7/eu , de tijd van 1000. ja-

ren namen; op datfe te kon c tijd nemendc,nuch by
of kort naar hun leven , niet wierden van valfcheid

overtuigd : fchoon 't daarom niet minder belache-
lijk was.

Gecnffinsis't van node, buiten 't geen hicrO^-
fopoéls fo beknoptelijk hybrcnpt, verder by te

brengen, 'tgeen dcfc gepretendeerde Sibylle van
de 5 Broden en 2 Vi{rchcn,en 5000 Menichen daar

medcgefpijrt, cn 't ovcrichicten van 12 Korven
met Brokken, onder pretext van te V'^oorfeggen

,

verteld : of meer andrc Mirak elcn onfès Heylands
,

die aan den Propheten^ voor datfc quamcn te ge-
fchieden, t'enemaal onbekend waren , enquanl-
l'uis, maar door de Sibylle voorleid werden, En

laat
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laatikdic ftofFeover, aan diegenen, dien 't de

de moeyte lull om fulke grollen , en groUachtige

Schrijvers, en Spiegels der SibyUen , enz. die my
naauwlijksdc moeyte waerdigzijn te noemen , te

wederleggen , en met reden te belachen.

Maar doch ( dat ik 'er evenwel noch dit by voe-

ge) eens onderfteld zijnde , dat defe gepreten-

deerde Stbyllen^ ofdoor Goddelijk y ofdoor 's Dui-

iels , ingeven fulks hebben Voorfeid : ofdat de Jo-
den , ( als Ifaacus VoJJius en andren willen ) door
GodcJelijk ingeven luiks, om een Licht voor den

Heydenen , te verftrekken , en den felven de

komfte Chrijti, welken fy felfs, aishy nu tegen-

woordig was ) niet kenden oferkenden ) te Voor-

feggen, verfierd hebben: en alfoaan den Heyde-

nen hebben geopenbaard geen voor hen felfs ver-

borgen bleef ; kanmen , dan noch hier by vragen ,

hoe 'tby komt, datfeniet verder hebben willen,

ofkonnen, Propheteren ; als tot mnar by-n a die tijd

,

datfe zijn in't licht gekomen, cn fo terltont , door

de hier ontrent wat te licht^gelovige Kerkelijke

Schrijvers , lufiinus , Clemens Alexandrmus ; en

ook verder gevolglijk door Eujèhius-) La^antius

,

Augufiinus en diergelijken zijn opgevat, geloofd

en verdedigd ?

Waarlijk , die defe en noch vele andre redenen*

die konden werden bygebracht ( en reeds ^oor

Obfopoeus , Blondel en andren , den Geletterden

zijn 'voorgefteld ) met enige'ernft en oordeel

ovcrwccgd, falfeer klaarlijk konnen bemerken,

dat het met defe veriïerdc Schriften , even alleens

is toegegaan, als met die gcfingeevde EvangeUen,

cn Brieven y Handelingen , en Openbaringen ^ en

Tajpen cn Uturgien^ die al indecerftecn tweede

£cuw van'c Chriftendom, (buiten de oprechte

E'van"
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Evangeliën-, Handelingen en Brieven ) door Lieden,
dieüaar doorhunnjc Gevoelens ofSeden Tochten
goed te maken, te verdedigen en te ftijven, on.
der de hcyhge eagrootachtbare Namen van TW-
deusy van Tbo^nas , van Bartholomeus , van Vhilip^
^//^, van Huodemus. van ^Wr^^i, van Faulus en
enThecla, yanPWw, vznVetrus. Mattheusenla^
eobus^ en andren , zijn vaüchelijk verfiicrd , en on-
der t Volk verllroyd

: om door fuik, quanfluis
heylig, bedrog den gemencn Man fand in dWn
te werpen

, cn de grootllc menichte der Gemeen-

houden
^^^^ ^"""^ ^ooxi^t te krijgen

, of te

'tWelk fo verre is gelopen .dat TertuUimius klaagd;
darmen, felftby hja leven', valfchelijk verlierdc
Schriften op fijne Naam uitgaf, en onder het Volk
ftroide. Ook is klaarJijk te fien , dat uit fulker
Lieden koker zijn gevloeid , die woorden , die
door Alcxandrinus

, als, de woorden van
d ApoftelPWwzi)nbygebrachr,- endoorandrcn
opgevat: Neemt de Griekfche Boeken in de Hand , en
erkendmt de Sihylle, hoefyeenen God betekend', en die
dingen dte te verbrachten zijn. Ook de Hy(la/hes in daHand nemende

,
lees hem, en gy fuU veelhelderder en

klaarder daarm den üone Gods befchreven vtndew, en
hoe tegens Chr^lius vele Kon.n^en hem hatende,

'fichfidlen ten ftrsfd rujien
; tegens die genen dief nenNaarn drayn ^ en dh in hem geloven: ook Jijne ver^

<^-aag aamhe,d en (nue toekomjl. Waar op hyorn dan

iT-^t^T'n
""''''''"^ --^ clegehele iLIld, Tal

vjattudeli'ereldis , Godetoc^
Waarlijk daar 't fo licht* viel ook nan Jc fooge

eerden
,
als Clemem Akxandrinus was , fulke beufe-

len voor WAt deugdiiems , en Apoflolifche Schrif-ten, inde hand tcrtcken; wa.'tgeenfere faat
ft*
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fo andrc beufelcn, als die vandc gepretendeerde en

verlïcrde Herrnes Trismegiftus , en vanH# J
;
de

Vrophctkn van Enoch enz. en Ipecialijk defe Boe-

ken der Sibyllen, den gemenen-man onder de Chn-

ftenen, voorheel watbyfonders aan te preken:

voornamentlijk alsmen fingeerde dat ,
ofby occa-

L van de brand van 'tCapitool , de fel/en in de-

fes of gcnes handen waren gevallen : of dat dele ot

g ne , door byfondre toelating van dele of gene

!cevl-er ,daar ian een af-fchrilt had verkregen (ge-

itk nen kinderlijk verfierd,dat VirpU^s.
^^''f

van Auguflus , tot de felven toegang had gehad
;
en

Lr .utVby die occalk in hjne
^

der-zan^ , fo een Prophene van, 7- Chujtus had

aemaak?) of datmen ^idere bedriegehjke veHie-

finTcnu tft oyfelen maakte; d,c op vee derhan-

dë whfen Lde^ ^^^'tl

Hevdenen met fulke inventien dc fpot dreven ,
en

AXflenen fuik bedrog m de neus vvreven,bhjk t

niet duifterhjk uithetv.jfde, enlpeaahjk uuh.t

fevcndelBoek, vanOr;g.;/fmgcn.C#^^^

GHiik dan fals door andren krachtigajK

fen^s^ de gepretendeerde b^^ die, onderdc

Chr ften^^^^ noch in handen xijn, geenlTins die

Teen sZïïa genaamd werdj aan Tarqumtus .
ot

de XV Mannen, ^ f^L^^kSlr^K'^^'"''')
den Raad daar toegelaft, l^ee'^^H^

„'„ieiigd : en

door dc brand van 'c Caftohm, l.jn verniec.^
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-ftien daarom overal uit Griekenland, uit , o/-

I
dlia en andre Gcweften , uit Apa enz. heeft laten

f opfoekcncnuitkiefen, dicVerlen, die quanfluis
de oprechte zijnde, weder in de plaatib der Ou-
den {io eerft door la/l: van den Raad, nisnamaals
door des Keyfers Augujli laft en bevel) zijn gefteld :

om allo daar door, io langmenkon, het Volk te
blyven raompcn , en in dwan^ te houden; wan-
neer de politijkc macht , alleen te fwak zijnde, den
arm van fuperftiticook van noden had.
DefcgepretendeerdeBoeken wierden derhalven

ift 't cerfte bewaard door de W Mannen , van Tar-
quinius daar toeeerft gcfteld : daar na door deX
Mannen; het getal vermeerderd zijnde, op dat
^okde Magillraturc, dienict uit den Adel maar
IPemeente gekoren was, daar aan ook deel had;
gchjk fy met'er tijd ook aan d'alJerhoogfteAmpten
deel kreeg: daar na door de XV Mannen : fchoon
eyndc ykren tijde van 5r//^,datCoIIegielljnenaam
van XV Mannen zkxyd blyvende behoudcn,\vel tot
het getal van XL, ja LX/Prieflercn aanwies. [Wat
hier van dereden was, geef ik den politijkcnte
overwegen : wijl, mijns oordeels, dit ^ecnOlns
buiten leer conliHerabilecofirideraticn (diccvcn
wel velerlye en loer vcrfchcydcne, naar de ver-
fcheydenhedcn van ri-d rn toevallen konden ziin^
gefchiedis.

]

'

Defcn, als fo uit de oude Hiftorie-fchrijvcr';.
als uit dc oudeOp-fchrilten, blijkt, waren L e-
den van de alier- voornaam ftcn df-r Stadt : die ook
buiten devoornaamftepolitijkeAmpten •cn dat
fy Leden van den Raad waren , ook d'andre voor-
rraamfte Pneflerlchappen (,,2,a 3 ofmeerderder
fclver) bedienden.

Dele hadden, ofbefaten, ook dit Ampt voor

al
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al hun leven : w.vren vry van Krijgs^ampten , en

andie publi'kc dicnftcn i cn haddcji nevensde be-

forgingder'Ecuw-rpelcn, endeSuivermgot Wy-

dinacn, (waar roe ly naar de cetuigiiis van Zö/ww
|

Tüorticn , Wierook en Afphaitus , uitdeelucn) ^

enz. De bewaring , en inlpedie , niet alleen der

$ihmnfche Bocke»,hi^r oo k te gelijk de beiorging, .

van alle die OlFerhanden , en heylige plechtelijk-

heden ; die , uit laft , ofraad , der quanlTuis ,
daar i

in gevondene OrakeUnt^oordcn-, waar te nemen <

ofte volvoeren waren.
^ i. . i

De bewaring der feiver was hen fo dier bevolen, .

datfy ielf:> Ciklaat ftaanandren) tot het leien der

fclver, ocen toegang hadden i als, uit order en

b-velvan dciiR/i-^; oïd^ï Keyfenn ; naar dat de

Republiik oen eenhoofdige Opper -macht

veranderd wa. : ook gclchiede dat met , als in leer

uewichdsc voorval'cn s
nameiulijk van Pelt, hon-

gersnood , iware nederlagen en rampen ,
twiife

enonceaighcidi of grote verüagcutheid derGe-

meente ; óf 't verfchijnen van ongewone \\ onder-

teken«=, of'tboodfchappcnder ielver ; hetüaan

van de Blixem op Tempelen enz. ^h '^itDmyfus

Halkarnajfcus , Livius ^^ervius en meer andre oude

^'Ïn hoelSquade toevallen , de Raad laft gaf

lan defe XV Mannen, om tot die Boeken te gaan ^

endtar uittefien, wat, totveiWnge der Go-

d"n moeft gedaan werden; aan welken God.ii

ofGodTnnen, en wat Offerhanden, ook op wat

wi^e oi^^ei moeften geofferd , of iets anders ver.

Hchï werden : om uit de dan tegenwoordige

elende, gevaar, twift enz. gered te werden
'
Doch iierden als dan de gepretendeerde God-

ipraken, cn raden of remedien, mettei eeiiter
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ORAKELÈK 4S1
inftantie aan de Gemeente geopenbaard ; maar
moeften die eerft in den Raad werden gebrachtsen
aldaar overwogen, wat tot vertroofting, of ton
paying en ftilling, van het Volk diende publijk
gemaakt te werden. So dat fy wel waren, 't geen
de Propheten waren te Delphis^ en in andre Orakel-
faatjhi f die verklaarden 't geen de Priefteres had
•voortgebracht , ofdat defe ofgene God ofGodin-
ne, door 't wenken en knikken, of anderflins,
quaniiuis , te kennen gaf) doch moeft 'er de Raad
eerft het fatfocn aan geven , eer (y aan'tgemcea
Volk wierden kundig gemaakt.
Ook was ordinacrlijk 't geen uit defe Boeken*

of liever , uit dit gepretendeerde Boek ( wanc
Tlmius feid , dat 'er maar een was gekoft

)
gehaald

en verklaard wierd, herdoen van enige byfondre
Offerhanden j ofte gelijk het vieren van enige by-
fondre Plechtelijkhèden

; felden enige Prophetia
over 't toekomende , ofRaad overanderdoen en
laten. Wijl't hele werkte doen was (als reeds
is gefeid ) om het gemene Volk te pajen en tc
mompen, en om'tfo veelte beter onder. gefach
te houden : als ook fcer wel aantekend over'c
derde Boek van C. Tacitus , de feer beroemde 7ra*
jano Boccolini.

In de Marfifchen Oorlog dan, zijn defe gepre^
tendeerde Sihyllijnjche Boeken

( ofBoek ) do or de
brand van,'t Capitool vernield. En heeft men

,

door ordre van den Raad
, gaan opfoeken uitAfia

en Griekenland , enz. vvcdcr nieuwe Schiiften en
Boeken der Sibyllen, die onder de Grieken en Aft-
anen verftroid waren ; die opgefameld , en daar uit
gekofen , 't geen men voor oprechte Schriften der
SibyUen hi ld , of wilde hebben gehouden : waar
vaude Smrdotes^ of Priefieren van 't Colkmm det

Bh
. XV



Verhandeling van de

XV Mannen» delaft hadden j en om nettelijk , ei>

fovecl inmcnfchclijk vermogen was, uitte keu-

ren , wat oprecht , wat vals of verfierd , of ver-

valftwas.
, ^ ,

•
1 ,

En naardemaal 'er noch fo vele , ja byn a ontel-

bre Prophctien , overal omherwandelden , onder

de naam van Orpheus, Mufeus, deBacides, enan-

dre Voorfeggers en Orakei-rabbelaars meer; en da-

gelijks noch onder de hand nieuwe Verfen der Si-

ïyllen gcpradifeerd wierden : ( als niet duifterlijk

,

uit Plutarchus en andren ,
blijkt , en gevolglijk

,

by occafie , fal getoond werden. ) Heeft Augufus

weder alles laten op-loeken , en een nieuwe fif-

ling laten doen : naar welke hy de , quanflliis , al-

leen oprechte , feer wel beforgd , deed opfluiten

,

onder de voet van 't Beeld der Palatinus , la

twee Goudene Koifers : daarfe te vooren in een

*5tene Kilt hadden befloten gelegen.

De reden hier van , is vry wel te begrijpen :

-Om dat 'er, namentlijki gedunglijk Ib, metdc

gepretendeeree Verfen der ^ibyllen , wicrd ge-

fpeeldj die altijd wierden voorgewend, vooreen

groter of kleender gedeelte, noch hier en daar

overig te wcfen : en waar uit dan dingen wierden

voortgebracht , die fomtijds den Staat van d' Op-

per-heerfchappy konden nadelig zijn, enz. Ge-

lijk daar van, fouit DionCafJim » als andren inde

Befchi ijving van't leven van Tiberius , en van Neroy

blijkt. Waarom ook hy Tibet-itis daar over weder

een nieuwe reformatie maakte. Doch met de

felve Verfen , die 't gemene Volk van Row^tegens

hem Tiberius had opgevat ( en waarom hy de re-

formatie deed )
quam 't felve weder onder dc

Keyfer Nero voort : by occafie van de verfchrik-

kelijke brand te Röwtf ( door N(rrwx beftel , naar*c

Volk geloofde ) ontfteken.



ORAKELEN.

l:

En alshy Nero betoonde, datter fiilke Veifen
onder de "Sihyllijjifche niet wierden gevonden ; fo
haddenfe terltond wed
mecfyhemnjne AloeUcr-mooru :

ook \ geen ik hier van Pag. 149 heb aangeroerd. ]
Maar doch , als nu eyndclijk in de Burger-kriig,

tuflchcn P^kellius en Ve^afman-, wederom her ge-
hele Capitool, tc gehjk met de Tempel van'de
Grote Jupiter enz. verbrande ; waar en wat Boe-
ken

,
zijneer toen oVergebleven > Dat 'er geen

pretext van miraciileulè behoudenis der felver ,
onder de Vmijices , de XV Mannen , en d'andren
kon ontbreken,leeren ons ai de rcedste vorenbyge-
haalde Kansjes , en 't geen noch gevolglijk Itaac
bygebracht te werden.

,
Dat SV///V0 eyndelijk de felven ( ofdie , die naam

droegen) verbrand heeft, getuigen de Heidcn-
iche Schrijvers

: maar wat hy *er van ontdekt , en
tot lafl der felver gefeid heeft, verfwijgenfc. Doch
ontdekt figvanfcifs genoegfaam, uit het nu ver-
haalde , wat oordcel wy daar over mogen geven.

ündertufTchen , heeft d' ene ofd' andrc bedrie-
ger , doch flecht Poëet , en al tc botten Verfier-
dcr, (wijl hy, onder de naam der S//y//<r, ikh
felfs menigmaal fortclijk tegenfpreekt , en alfo
Iclhs 't bedrog al'^door dcfccr wakkere Mannen
Objopceusy Blortdel en andrcn is ontdekt, en noch
verder Haat ontdekt tc werden, door de Eerw.
H. Servatitis Galleus) onder pretext f als reeds ge-
feid is) van opdefc of gene behendige wijs/ of
fpcciale gunft , 'er achter gekomen te zijn , en
Copie'cr van te hebben bekomen, als wat uir-
ftekends en van byfonder krachti?,e nadruk, tot
overtuiging der Heidenen, en bewijs en beveili-
ging der Chriftelijke Godsdienft, de Boekendie

Hh z f>j

er een ander gereed , waar
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484 Verhandeling van de

\vy nu noch hebben , den al te licht-gelovigen

,

quanfifuis heymelijk , in de Hand gcrtóken. Dac

bv die licht-gelovigen ,
(anders oprechte Lieden

als Jufinusy Clcmens:, enz. ) fijn opgang nemen-

de, verder onder de Chriftenen, is door-gebro-

ken : en te meerder alsfc fagen , dat 'er fo grote

Lieden onder hen Geloof aangaven , en 'er vry

veel werks van maakten : fchoon de Heidenen in

tegendeel fulks befchimpten.

En dui zijn noch by feer velen in achting geble-

ven die Verfen , daar Smidius , Crajfet , en vele

andren , met fuik een yver voor-fchrijven , en

hunlelfs byden doorfichtigen geleerden, belac-

helijk ten toon bellen.

Doch om weder te keren, fo tot die Boeken,

die by de Komeynen fo forgvuldiglijk bewaard

wierden: als tot die genen , die onder de Heide-

nen,, ónder denaam van Sihyllipifchc Verfen om-

h-rwandelden , en door de Sibyllifien ( want dus

noemd Flutarchi^s in't leven van Marius , die VVaar-

feggersen Land-lopers, die uit de fel ven aan Jan

AUe-man , fo wel groten als kienen , Voorleg-

gingen deden; en defenaam gaven felfs, d' au-

"Hre Chriilencn , aan die Chriftenen , die met den

- felven als heel wat byfonders cn krachtig pronkten

den Superftitieufen voor oprechteen warachtige

Prophetien wierden aangeprefen) fienwe dat-W.

Oóiav'ms daar door te B.ome wierd gehouden , en,

tot fijne ondergang, bedrogen.

Hoedanig een foort-van Volk daarom van Tlu-

: tarchus valfche Propheten en Guichelachtige be-

driegers genaamd werden , in't leven van Cicero'.

wanneer hy verhaald , hoefe aan Cornelius Lentu-

iuS) ni e t h em verJierde Verfen en Orakelen , die quayijj-

juii Verfen der SihHen ivaren ; voor tefwgen, hem (
'/

Hoofd
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ORAKELEN.
Hoofd op de holhelpende) Voorfeiden: dathet nood-lot
milde , dat Romx: door drie Cornclimjou beheerfihfjjer-
den : dat tiaee derfeher , namentlijk Cinna en ^ylla hun
lot alvoleynd hadden', maar dat 'hyde derde Cornelius
ivas, aaniviende Goden'tOpper-gebiedbefchoren: en
dat hy derhalveu niet met marren , als Catalma hadge^
daany degoede occafie ver-waarlofen moefi.

Het bedrog door den Raad , omtrent de fo
^ forgvuldiglijk bewaarde Boeken, was eerlijker,
en van feer grote achtbaarheid ; fchoon anders
niet minder, als dat der nu genoemde Land-lo-
pers en bedriegers : maar tot hcyl der Republijk

,

wierd feer dikmaal ondernomen de praólijk van 'c

Versje van ^rg/7w/. Dolman Virtus(^c. ^tzywaar
oflogen , als m' ermaar het Volk mêpayd.

Ook was dit bedrog van fodanige achting en ge-
wicht, onder alle de achtbaarfte en fchrandedte
Lieden der Roomfche Republijkj dat, felfs in
de allergrootfte twiften en verdeling des Room-
fchen Volks, men niet openrlijk daar tegens aan
derfde gaan: maar alleenlijk indirede de qiiade
flagen , daar met door partyen opgchevcii , dorll
af-weren , en te keer gaan.

Dit leerd ons i. het exempel van Brutus en CaJJt-
usy die de t' famenfwering tegen jXafars leven
aangefteld , exprclTclijk qiianicn te vcrhaallen,
om datfe, 'tgeen fy wel wiftcn valfchelijk, om
Ctefar tc flatteren , uit de Boeken der Sibyllen wierd
gepretendeerd, gelefenen Voorfcid tc zijn , niet
durfden opentlijk weder-fprekcn j cn in tegen-
deel gcenflins, met ftilfwijgen wilden toc-ltem-
men i

wanneer daar over in den Raad , overlew
en befluit fou gemaakt werden : cn daarom voor
dien dag entijd, het Raads-btriluit voorquamen,
en C<^y<ü»' om hals brachten.

'

H h 3 pic
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Dittoondons DionCaJJius, alshy, infi)n44fte

Boek ,
op de volgende wijs fpreekt : , , Want

naardemaal 'er een gerucht vry breed verfpreid

was, het zy waar, het zy vals (geli)k l'ulke

fabulen veeltijds verfierd ( N.B. ) en uicgcluoid

werden ) als ofde Friefteareii , die de naainvaa

XV Mannén droegen , opsntlijk voorgaven

,

dat de Sibjlle gereid had, dat de Parthen noid

anders als door een Koning , fouden verwonnen

werden ; en datfe quanüuis daarom ( aan den

Raad) fouden aanbrengen , darmen aan C^c/drr

de naam van Komng moeft geven : Brutus en

Caffius gelovende , dat fulks waarlijk foude ge-

fchicdèn,- en dat den Raad, (uit welker ge-

tal fy Brutus en CaJJius ook waren ) gencodfaakt

fou werden , haar gevoelen en toeftemming,

infofwaar-wichtigen faak te uitten i
verhaattc

fy de toeleg (
wijlfe dat niet fouden durven pu-

bli)kcli)k tegen-fpreken , en in tegendeel mee

ftilfwijgendhcid dat geenflins wilden toe-ftaan)

eer dat 'er ( in den Raad ) over die faak , iets

, ,
geconcludeerd kon werden. Op de felvc wijs

fpreekt 'er van ( hoewel bcknoptelijk j Sueioxius

:

Ook wierd 'er een veelvuldig gerucht verftroid,

dat in denaafte Raads- vergadering, de XV
Man , Luc. Cotta fou voorftellen , dat dewijl

'er in de SibyU'ijnfche Boehn behelfd wierd , dat

de Parthen mee als door een Konmgy konden

t' ondergebracht werden, men aan Cafar de

naam van Koning moell geven, 't Welk oo

faak was , dat de t'faam-gefvvoornen hunne

aanflag quamen 'te yerhaaften , op datfe niet

gedwongen wi^rden fulks ook toe te ftemmen.

Omtrent welke Hillorie, ook kan aangemerkt

werden , dat dé X V Mannen niet fo feerde Ver-
fen

5 >

3 J

3 J

3 •

3 3

3 >

3 3

3 3

3 3

3 »
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5 >
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> >
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O n A K E L E,N, ^27
fcn felfs der gepretendeerde Sthjfl/e , o^Sibyllen , uic
d'.e Boeken , quanflüis op-gefocht en gevonden

,

als wel de gepretendeerde inhoud der felver , in
din Raad brachten , en aldaar dan , der felver
Uitleggers en Verklaarders waren.

Stouter als defe Bruttts en Cajjm^ wasde Wijk-
meefter Cajus Cato : van welke 'ons 't exempel ver-

DioKCaffm, in fijn 35>ft:e Boek , opvolgen-
de wijfe : 5 , Verder , in *c begin van *t volgende
,0 jaar > heeft de Statui [ ofgeheyligd Stal-beeld ]

>, \anyupiter, op de Berg van Albanus ? door de
31 Blixem geraakt zijnde , deweder-keer en her-
3 . ftelling van Ptolomeas een wijl ti;ds tegen gehou-
>, den. Want als de Komeynen daar over dp 5/-

y I i')'//i/7tfche Boeken conMccrdtn , vondenfe [of
3, gaven de XV Mannen fulksvoor] indenfel-

, 3 ven behclfd te wefen , dat de Koning van Bgyp^
iitcy met bedriegelijk overleg na Rorne fou ko-
,5 men 3 en dat, indien hy om byftand verfocht

,

3 > men hem geen vriendfchap weygeren moeft :

j, maar dat men hem ook geenflins met Militie

3, moeft te hulp komen: of dat anders do Repu-
>3 blijk in moeyte en gevaar fou raken. Waarom
, , dan fy , verwonderd ftaandc , daar over , dar
, , het Orakel fo wel op de tegenwoordige tijd pa-

fte; alles wat reeds daar over bcfloten was ver-
rierigden. Daar roe door de Wi;k-mcefter

, ,
Cajus Cato werdendc op-gemaakt en gcpcrfua-

, , ücerd. En wierd dat Orakel door bewerking van
Cato , (of't fchoon in genen dele geoorlofd

>» was, enig Vers in de Sibyllijnfche Boeken gevon-
>> den, aan de Gemeente bekend te maken, ten
•»

» zy fulks door den Raad was goed gekeurd en be-
»' floten) aan't Gemeen publijk gemaakt. Wijl
*

' hy fo haall de fin defer Verfin ( gelijk fomtijd*

Hh 4 gc-



5>

5,

48 g Verhandeling van de

gebeurd) quam uit te lekken ; verlegen wierd,

dat die by den B.aad Ibu werden gefmoord i en

bracht hy daarom de XVMannen voor het Volcj

en dwong hen aldaar, de verklaring over die

God-jpraak ZQ Aozn i eerden Raad daar over iets

kon refolvercn of beiluiten : en hoe mecrdei

defen daar tegen worftelden , en pretendeerder

fulks ongeoorlofd te zijn j hoe oncftelder en vu-

riger de Gemeente wierd. Dit ging dan , dusda-

niger wijfe toe ; en wierd het Or^^^/, in de La-

tij'nfche Taal ( N. B, ) verklaard zijnde, py-

bljkelijk op-gelefen. En wanneer daar over

gedelibereerd werdende , defen verftonden da:

men P/ö/o;«^«^ door { Le7itt4lus~\ Spinfbcry doci

fonder Krijgs-macht , fou laten herftellen 5 ca

andren in tegendeel bevalen , datmen hem door

Pompejusy met twee Roe-dragers verfeld, foa

laten in fijn Rijk brengen (wimt Tompejus het

Orakel verftaan hebbende , had fulks verfoch:

,

en waren fijne Brieven door de Wi)k-meeft:r

Aulus Flautius aan de Gemeente publijkeiijk op-

gelefen ) geraakte de Raad in vrees en verle-

gendheid , dkt Pompejus daar door noch veel

groter fou werden j en ftelde 'er fich tegen j ou-

der pretext, van de bcforgingder Lijf-toclu :

welk Ampt fy aan Pompejus op-droegen.

Hy 5 Diou Qajjius , naar verhaal van andrc :uf-

^^hen komende faken , weder tot de herftcHing

^an Ptolomcus komende , verhaald j hoe door 'c

^anftuwenvan Pompejus-, en't bedrijfvan Gabhius

( die toen over 'tiyrie 't gebied had) in weer-wil

der Raad <jn Gemeente , hy Ptolomeus met geweld

van Wapenen wierd herrteld : en Gabintus, daar

(Over te recht gefteld zijnde, fo veel met fijne C'-

roofde Schatten wift uit te werken, dat hy.geaU-

fok

5»

5>
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folveerd wierd
: fchoon hy namaals om'andre lich-

ter faken wierd gecondemneerd.
Doch hoe fich dit heeft toegedmren fiü my

niet verdrieten den Lefer , uit nu reeds b\-gebrach
teD/WC^^/^/,WüordclijlcalhiertevertaIen:\vi]itTin
woorden,m]jns achtens,van byfondre nadruk zijnHy feyd derhalven, naar't verhaal van diecxoe^
ditie : Gabmius heeft dan, op defe wijs, die

faakten eyndc gebracht. xMaarfchreefhy hier
van niets over na Rome : op dat hy niet felfsde
de belchuldiger fijner eigene delicten wierd
Doch kon fo groot een ftuk niet verborgen bliil
ven : en quam 't de Gemeente al kortelijk ter
ooren; naardcmaal deSyrièrs tegenshem feer
klachtig vielen j fo om andre faken , als om
datfej gedurende fijn af-welen, door de Ro-
vers feer waren geinfefteerd geweeft. VVaar
by quam, dat de Pachurs en Tollenaars , door
de felven verhinderd , hunneGelden niet had-
den konnen op-gaderen ; en daar door in 1ware
fchulden w.lren vervallen. Waarom dan
[de Gemeente'] vertoornd, hunne Sententie
tegens hem formeerden , en met grote drift
hern fochten te verwijfbn. Wijl ook Cicero en
andre faken, met kracht, hervoor bracht, en
hen aanried, datmendc Sibyllijnfche Boeken op
nieuw weder fou confuleren ; als verwachtende
dat er enige flraffou by gefchreven zijn.

, Het Burgermeeftcrfchap, wierd toen noch
door Pompejuscn Crajfus bediend : van welken
d ene, uit eigene drift, hem droegen be<run-
itigde; end andre, omdesandrcn [Buricr-
meeftersj wille; en om dat hy van't Geld -

dat Gabwim had overgefonden , genoten had!
Waarom ly beyden dan hem opentlijk verde-

'5

3 >

3 5

3 3

3'

3 3

3 3

3 3

3 >
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4<)o Verhandeliging van de

digdcn, en beletten, datter iets (tot fijn na-

deel) befloten wierd j en aan Cicero [die te-

gensG^to^Plcytte] fijn Ballingfchap verwe-

„ ten.

„ Maar evenwel , naar defen hunne Burgcr-

roee(ler-ampten hadden neergeleyd , en in hun-

r, ne pkï^ts L. Domitius en Appius Claudius waren

„ gefuccedeerd , heeftmen weder fijne fteramen

gegeven i
enzijndemeeftetegens Gabinius ge-

„ weeft. Want Pöw/Z/w was vyand van Pöw/'p/w;

fo om dat hy hem , ontrent het bekuipen van 't

Burgermeefterfchap, was in de weeg' geweeft j

alsomdathy'tinweer-wilvanhem (Domiuus)

" geworden was. En Appius:, alhoewel hy aan

" hem vermaaglchapt was , was hem tegen , om
" dathydaardoor'tG^É-CT», met dat te believen

,

**

fo te beter tot fijne gunft en voordeel mocht

krijsen s en te gelijk op hoop , van door Gaimi-

us Geld, indien die weder enige mocytequam

, temaken, ook verrijkt te werden: waarom hy

,! dan al fijn bedrijfdaar heen richtc.

„ En werkteditnoch te groter haat voor Gabt-.

„ nms. dathy een fuccelTeur in 't Gebied > door

CralTus hem toe-gefonden , had voor t hoofd

,^ geftoten^ even als ofhy die beftiering voor ee-

, wig en altijd belat. Waarom men dan goed

keQrde, dat wederom de ^r5/^;/Mou-

den gelefen worden; fchoon P(^n7/»^/w üch daar

tegen aan ftelde.

„ (Dndertufïchen was deTyber/txy door
over-

,
vloedige Regen, die naar de Stad quamaf.ftro-

\ men; 't2.ydatdehogeop-drangderZee, den

af-vloed van deTyber^room , door felle wind,

: verhinderde, 'txydatdit, (n^ar't vermoeden

„ ra inbeelding was) door dc bewerking van le-



5t

?>

O K ^ K £ I. £ N.
mand der Goden, was toe-gekomen , fofchie-
hjk oyergevloeyd, dat niet alleenlijk alle lege
en vlakke oorden der Stad, maar ook vele ho-
ger gelegene plaatfen, daardoor overftroomd
en blank lagen. Waar door de met Leem Op-
gemetiteHuifen, door-weykt wierden , enter
neder quamen te ftorten; al het Vee, en laft-
bare Dieren, quamen door' t water te verfmo-
ren- en alle die Menfchen . diefich niet tijde-
lijic genoeg naar het hoge en droge wiften te ber-
gen, in hunne Huilen, ofop^^traat, onder-
Ichept werdende

, verlopen, Gelijk ook de
reiterende Hmfen , door hetlang dur^ van
hetquaad, bedu rven zijnde , Tommigcn alin'o
Korte, fommigen noch daar na, quamen ter
neder te ftorten.

A'
^^"^^nen waren overdefe tegenwoor-

dige rampen bedroefd, en waren 'er noch an-
dren en grotere ( naardien fy fich verbeelden

,

dat door het herftellen van Piolonwus , de Goden
tegens hen vertoornd, dit ongeluk hen hadden
toe-gebracht ) die door hen noch gevreefd en
verwacht wierden. Waarom fy ook Gabinius ,
Ichoon abfent wcfende (als offy daarom te min-
der fouden hebben te lijden , indien fy hem haa-
Itighjk om hals hielpen) met grote drift, foch-
ten met de dood te ftrafFcn.
En warenfe daar ontrent, met fo verhemente

driften paffie, in-genomen , (fchoon 'er niets
diergelijks ( N. 13. ; in de Sibyll^fihe Verfen tc
vmden was) dat den Raad hch beyverde, en
tot voorgang (daarin) Itrekte; datookd'an-
(^xzRe^ejiten, nevens het FöZ^, d'aller-fcherplle
enbitterllebefluiten tegens hem maakten.
- Terwijl, evenwel, luiks gefchiede, quam,

hec
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»> het Geld, dat Gahinim voor af gefonden had;

en maakte j dathy niet alleenlijk, abfent we-
'» fende, maarookal tegenwoordig zijnde, niets

'» euvels quam te lijden. Evenwel hadhy, over

fijne fchandelijke bedrijven , fo quade Con-

fcientie , dat hy traag in Italië , en by nacht hm-'

nm'Romey quam; en vele dagen lang niet bui-

tens Huis dorft komen. Vele befchuldigingen

" waren 'er tegens hem ; en daar by groot getal

van aanklagers. Doch voor eerft wierd op 't

Tapijt gebracht, de herftellingvan Vtolomeus:

als welke de allervoornaamfte was. En was,

( om fo te fpreken ) de gehele Gemeente ( van

-Rome) naar de Richter-ftoel t*faam gevloeyd,

en menigmaal van voornemen, om hem {Ga'

bintus) te verfcheuren : fo om dat Fompejm»

[die in uitftekende achting by bet Volk zijnde

,

en lichtelijk auders machtig was, door die dolle

drift en liefde , die't Gemeen hem toedroeg, met

fijne tegenwoordigheid fulkste verhinderen, als

ook namaals gefchiede] toen abfent wasi en

Cicero feer verhementelijk tegens hem Pleytte»

Doch wierd hy evenwel , niet tegenftaande die

gefteldheid van gemoederen, vry-gefproken.

Want hy , die over fo hoge misdaden wierd

aangeklaagd, had een feer grote Schat daar toe

verfpild ; en vatten 't de medeftanders van Tom-

pem en C^Jar heftiglijk voor hem op : leggende,

dat 'er, door de 5/^//? , vaneenandre (N.öJ
"

tijd, eneenandre Ko»;;/g, gcfproken wierd:

" en wel voornamentlijk, om dat 'er vangenige

ftraf, over die misdaad, indeF^r/ê», gelcbre-

TH^t fcheelde weinig , ofde Gemeente had felfs

de Richteren dood gefmeten. Doch delen

^ >

5>

^

»
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ontvlucht zijnde , namfefeer vel in acht (en
vergaarde) de relt üjner befchuldigingcnj en

,^ maakte, dathy daarover weder voor 't^Gericht
yy betrokken

, cn gedoemd wierd. Want die
genen, dien 't nu, naar 't lot, te beurt eeval-

»' lenwas, lijne Richtcren te zijn,- loom dat fy
^

de Geweeme vreesden, als om datfy genecon-
' ^iderable giften van G^W/ hadden ontfangen,

( wijl hy
, nu over misdaden van minder gewicht

voor t Gericht betrokken zijnde, en daarom
^,

ook wanende hier dc laak te liillcn te boven ko-men, wcynig Geld had aan vcreerineen, tot
corruptie geipild ) doemden hem : fchoon

'

„ i'ö;!7/»^7w met verre vandcr hand, en C/Vi'rüfN D )
„ nudePleytervoorhem, was.

'

„ Want Fowpejus, die buiten de Stad was ver-
reyfd

( om dat 'er veel Graancn door't overlo-
pen van de Tyber verdorven was geworden

)

entoenevenwelini/^^^was; haaftefich, om
„ by d cerfte Richt -dag tegenwoordia te zijn:

doch daar toe te laat gekomen zijnde', fchevdc
niet uit de Vocr-lkd, voor dat die laken waren

„ at-gepley t en uit-gewcfen. Ook had hy aan de
„ G.r,...^/., die [hem te gevalle] buiten i^W,.
„ /«'.«vergaderd was (-om dat het hem, Pro-
„ ^^^>/zijnde, niet gcoorlofd was binnen de5W
„ te komen; vele redenen ten voordele van G^-
" ^'7^^^voerd Gelijk hy ook enige ISueven
5, van Ca:/ar aan hem, voor G^tów, gcfonden
„ daar op las

, cn den Richtcren voor hem bad en
„ Imeektc. Ln belette hy niet alleenlijk

, dat
„ Cucro tcgens hem bleef Pieyten ; mj perCut
„ deerde hem

, in tegendeel , dat hy de voo'-rpraak van Gabimus wierd. Waar door ook
tegcnsC/^^rrödequadenaam

van|ovcrlopcr(rcedJ

5>

te
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„ te voren aan hem gegeven )
vry vermeerderd

wierd Dit alles hielp evenwel Gabtvm met

:

maar is hy tot Ballingichap gedoemd; waaruit

hem C^A'' naderhand te rug deed komen

.

"
't Geen ontrent defe Hiftoriebyfonderaanmer-

keliik is, is I . Het pretext en occafie van de SibyUijv--

fche Boeken te doen infien; om daar uit iets indi-

rede, voor, oftegens Tom^e]us enandren, her-

^^2' DeTnhoud, van datOr^M; dat t'enemaal

genmal, en op meerdere, of andre, perfonen

cn faken en tijden, toepaffelijk was.

V Het Bedrijf van de Wijk-meefter C^;«.rC^-

f/,- die de Gemeente op - en gaande maakte, om

üch door den Raad ( oVdie't miflchien tegens hem

QU.m opte vatten) niet te laten doeken: wijl t

3aar eer^ft moeft geventileerd, cn gevolglijk ge-

formeerd, werdln;;tgeenmen voordeG^^^^^^^

w5H<» als een Sibylliins Orakel , doen geiaen.

Z^l\men- fchoon C-^;« C»/o dat gehele bedrijf

.

kon - en'themeenoegwas, datdeg.preienac.r

47den oVgcnomen; endaar op hun beflmtge-

^'Tdc ercep van Cuero, om door het we-

der^nf^: Ier W*^^^-*-' f°J::rot
lijkwas (

endefaö.evanhemende G-^^'^^^^

der de X K Mame» daar ƒ"°a|el , of

•daarin iets te doen vinden, dat, tot «^'^"'^
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ORAKELEN.
condemnatie, enftraf, van G^a-fcw kon dienen
't Welk evenwel miflukkcnde, d' andrc party oc-
cafievond, omhOrakel, als geen flins hier, maar
op andre perfonen en tijden applicabel, te ver-
werpen. Welke vond van Cicero ook te meerder
miflukte, om dat die twee fofeer machtige Lie-
den Pompejus en Crafus ( van welken d' ene uitfte-
kende eergierig , en d' andre geenflins minder
geldgierig, was) toenbeyde Burgermeefters wa-
ren. Daar in tegendeel , de volgende Burger-
meefters ( d'ene om dat hy vyand van Pompeus

,

end' andre om dathy van 'r gebraad niet geproefd
had; veel Confcieiicieufer waren , en voor de
Gods-dienft ftreden.

, J J^oeiichtelijk'eroccafie^doorfuperftitievan
tGemeen, cn gepretendeerde Religie van andren,
(daar demtreft en andre paffien fichfeer looflijk
onder verfchuilen ) kan gevonden werden : aWerj
bydefeofgene toeval, enige onverwachte ram-
pen , f van Water - vloed , Peft of diergelijken J
overkomen. ^ ^

6. Hoe lichtelijk een grote Gé[i\-é{lk , d' op-
berftmg en 't geweld van een vervaerlijke Water-
vloed ( ofliever de kracht der rafende Gemeente

)

kan ftuiten, en diverteren
j wanneer der Tong

en Keel der Richteren niet alleen , maar ook die der
Advocaten^ met den Gouden Stok wcl gcftreken
en gefalfd zijn ; gelijk hier uit het voorbeeld van

,

die anders fo grote Republijks-man Ckero, blijkt.
Eyndehjk ten 7. ( om niet meerders by te bren-

gen) hoe bcquamelijk Lieden, die grote Rijk-
dom, en daardoor, ofanderffins, macht en ver-
mogen hebben

;
de Or^^f'/?» naar hunne fïnnelijk-

heid en intreft konnen uitleggen en verklaren : en
hunne tegen -party overftaag fteken, Naarde-

maal
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maal de door Gabinius geroofde Schatten , aan

CrajTus , aan Vompejus , aan C^^r , en andren vari

der ielver aanhang, (eyndclijk ook aan Ocero)

hefteed,- in weer- wil der dolle en rafende Ge-

meente
'

de rechte uitleg der Sthyllynfche Verjen

Watbrrr. ( die anders als Pleytcr tegen Gabi-

nias f'ch op defe gepretendeerde üod-fpraak be-

roept) hiervan gehouden heeft : en of hy meer-

der werk 'er van maakte als C^ar en Vompejus
.
of

meer andren, die toen daar mede hun voordeel

lochten, blijkt, uit het gene hy daar van fpreekt

,

in fijn twede Soek van de Voorjcggm^^en , over t ge-

fingeerde OMgeven, ten voordele van Juuus

C^far' waar van reeds gefproken is.

HyfeM dan, onder andren, over 't gepreten-

deerde Or.M, om C>Ar. wille hervoor gebracht

:

J^nJe acm}fret predkJu?» 'vtdcrctur ,
hommum &

cunque ^'^'^

'fJ ryi Adhtbuite7imlatebram

rUCurif -/A utitdem 'verfus alias tuaham rempojjeac^

Jie'i verhrd heeft, diefi bev^kt, dal, w^t er

t^!M,UXre« Ifiheen Voor cd te ^e en - door

"Tacht^Zen der
«.enfchene,, tijden. U avt

SS, LelendefelveVerj^^nuol^f^. d.n

è'deropdiel^ak,
«f?#¥

f
ï"-

,

Ge-W.k ovk fht^rchus leid, liat, dat gerucht,

.,teenz. was uitgellroid, door d^egenc^

ünklijke naam voor C^fir loaiten

.A,r ik weder wat nader ter fake koom.
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aan
Ror/je

Maxefjt'm

floten

4P7
,
terwijl hy fich noch binnen de ftadc
hield y en eer hy tegens Conflantün

uittrok
, om flach te leveren j buiten alle twiiffel

op dat fy , van 't Lot des Oorlogs onfeker fïch alfo
|b. * tegens een quade uitval by den Verwinner konden
i » verichonen en veylig houden, de Hiftoi ie hier van

hebben v^y hy Zofimus ^ op dele wijs: Maxentius

,

ftch binnen de Muren bejloten hebbende
, deed OffW"

flachtingen aan de Goden j en Jlaadvraagden aan de
Offer- ixjicheiaars , over V toekornejidLot "jan den Oor»
log : daar nevens ook 07jderfoeke?tdc de Boeken der Sibyt^
len. En als hy een Orakelhadgevonden

, luaar in Voor^
feid'wierd , dat die tot tuideelder Romeynen vjerkte-, door
eerijammerlijke doodJou vergaan ; paftehy ditfodanigsr
ixijfeopftch:, dat hy diegene vjas, die fich voor de%e^
fcherming van Romefielde , tegens diegerien , die Vfelve
quamen belegeren , 7net voor^temen om het /' overvjeldi-
gen. Doch quam de uitkomft eyndelijk de vjaarheidte
leerefi.

Maar naardemnal defe kunsjes niet onbekend
konden zijn , aan Lieden van oordeel , die mede
aan 't Roer der Regeering faten; en die klaarlijk
fagen

j
dat luiks mnar dikm.ial tot pnrtext voor

d' uitvoering van dit ofdat befluic , diende, ofora
andre particuliere infichten wierd re werk gefield •

waar mede of fadtie wierd gegiaakt , of gevoed •

of iets anders uitgewerkt, 'tgeen (of tegens de
Rcpublijk , often minrtcn tegens hunne Intcreften
daar ontrent, (ofanders) quam tellrijdenj ont-
braken 'er met 'er tijd genen, die fuik Raadvra-
gen vrymocdiglijk tegcnilcmden fchoon d'andre
party fulks noch doordrong. Waar van het Voor-
beeld te vinden is , by /="/ Vopifcus ; die verhaald hoe
de fuperftitieule (of die iC!) minllen fulks wilde
fchijnen ten gevalle van den VorÜ VlpiM Sylanus

l * (als
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(alsdcX^K/ri hadden voorgegeven denoodfake-

lijkheid , en de Keyfer Aurelianus daar op de order

ofbevel van de SibyÏÏij'nfche Boeken in te fien) klaag-

de , dat *er enigen (nidenR^Wj luiks hadden ge-

weygerd , en tegengertaan j cn datfy (als qimnfluis

pluyaiftrijkende) hadden gefeid, dat de dapper-

heid van den Keyfer fo groot was ; dat het niet van

node was, hier in den Goden om raad te vragen.

Ofdit nu Lieden zijn geweeft , diedefe ofgene

fcdte van Philofophie aanhingen , die tegens 't cre-

di)t der Godfpraken \vas{^riJïotelifche ^ nament-

li)k, oï Epicureefifihe y oïAcadetmfche , of dierge-

lijken , waar van boven reedsis gemeld : ) of die

,

buiten enige dusdanige conlideratie ,uit reden van

Politie en Staat, wel wetende van wat kracht en

nadruk dusdanige voddcryen waren , fulke luper-

ftitie, of liever bedrog ,
tegenllonden : ot die

felfs reeds Chripnen, zijnde, of ten minlten in

'theymelijk derfelver tocgeneygden enbegunlti-

cers , is my duiller. Alhoewel dit laatfte by my

van byfonder bedenken is j om dat Tertulliaan,\m
fijne tijd, getui'Td, dat de Chriftenen, reeds in

fo byfonder menigvuldig getal waren ,
dat iy niec

allecnii-k uitftekend machtig waren inmenichte :

maar ook alle publijke Piaatfen üicnften en Amp-

ten vervulden ; of jen minften hielpen vervullen,

Sijn WüoidL-n -/ijn in't 37. capittel fijner Verce-

dining : Hcfferni fuwus & "^'^P^
omnia mplevimus

[Beferni moet 'er gelefen werden , gelijk de Text

van nigaltius heeft ; en ,
hy Tertullianus , luiks felve

verklaard , met dele woorden , in 't 13de cap.

van defe felve Verdediging , Hac & nos rifmus ah-

quando: de vefrisfvimus funtnonnafcunturCrifta-

711 é-c] urbes , infulas , caflella , muvicipia , eonahabi^

Ia, cajiraipfa, tribus decurm y Vaktiwfiy Senatum,

I
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ORAKELEN.
Solavobis reliquimus tsmpla, Wy fjn noch

onlangs {en als maar 'van heden of̂ jfleren) opgekomen ,
en hebben {vochtans) alle u-we ?laatjen vervuld, de Ste*-
den, de Eylanden:, deFortrefen, diVrydommen^ d»
Kaads-vergaderm^^en, de Legersfelfs , de Stammen, de
l olKwijken , het Paleys , den Raad, de Markt: {ofPleyt^
plaats) alleen zijnet maar de7'emfelen > die tjcyvooruL
hebben overgelaten.

Wantdatookalvrv velen der fel vji-, by, en al
voor , Tertulliajius tijd , mede ten Oorlog uittrok-
Ken, tot befcherming van 't Roomfche Kijk, blijkt
niet alleenlijk uit deic Tertulliam/s , en andre oude
Schrijvers (Eufebius y Cyprianus en andren meer)
lonneklaar: maar ook re gelijk, dat fy daarin,
door andren

, als Broederen , wierden gedragen

,

door 't meerderdeel , dat den Oorlog ongeoorlofd
hield. Doch

, gelijk ik, reeds boven, daar al iets
van gefeid heb , fal defe ftofFe wel licht elders bre-
der

, en beter te pafie , verhandeld werden.
De Woorden van Vopifcus ( of Ichoon iy al wat

Jangwijligzijnjhier by te brengen,acht ik de moey-
tewaerdig: om dat fy de pleLhreli}kheden

, on-
trent het openen der Sibyïïijnfchc Boeken , al vr)- be-
quamelijk voor ogen ilellcMi. De ielven zijn dan

,

ile volgende
j op mijne wijfe vertaald : F.yn-

delijkzijndaarnaarookde Marcomannen over-
wonnen. Doch onder die fchrik en vrees , ge-
vat

, door dat de Marcomannen alles verwocften,
zi)n te Ro7ne (eer grote oproeren ontftaanj naar-
dien y dereen in angit, verlegcndhcid , en Ichrik
was, dat defelve rampen "hen foudenovei ko-
men

,
die ten tijde van (7^fe/itf hen geplaagd-

hadden. Waarom ook de Boeken derSibyllcny
b ekend door de grote weldaden , die 't Room-
khe Volk uit (het befit en infpeaie van) de feU

li 2 yc
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, , ve ontfangen heeft, zijn ingefien ; enin defefl-

vcn gevonden, dat 'er in fekere ( daar toe aan-

\\ oewelene) Pbatfen , fouden geofferd werden

fodanige blacht-offeren (en met,ofop,lodani-

ge wijle van Magifche befwering en confecra-

tie, of verborgene heyligingj welken de Bar-

baren niet fouden konnen voorbypafleren s of

hunne conqueften , of excurfien verder uit-

ftrekken. Hoedanigc Slacht-offcren noch eyn-

delijkzijnte werk gefteld, met verfcheidene

wijfen cn manieren van plechtelijkheden ; fo

als *t in de Boc'/C'é';/ bevolen was : en zijn daar op

de Barbaren geftuit , en door ys/«r<?tew gevolg-

lijk, terwijl ly, met Troepen uitlopende, valt

hier en gins roofden ,
gedood en vernietigd.

, En lull het my het eygcne Raadsbefluit ,
fo

in forme als het gemaakt is , by te brengen j

wapr door de fecr achtbare en feer doorluchtc

Koomlche Raad , bevolen heeft, de mfpeóbe

te nemen ,
op den 5

dag der Iden van Januarius.

„ Fuhius'èabinus^ Stads-fchout,heeh voor fijn

gevoelen ingebracht en voorgemeld : wy bren-

oen tot u , t' faam befchreve Vaderen, het voor-

Ttel der ?ontifices {oïOpper'priefleren) cn de Brie-

ven van dc Keyfer Aurelia7ms j door welken aan

ons bevolen werd , de Boeken der Sihyllen intc

fien : als van welken de hoop van delen Oorlog,

door 't heylig beftier der Goden ,
isatliangende.

„ Want gy-lieden felve weet , dat fo menig-

maal 'er enige voorname beweging en beroerte

ontftaan is , men die Boeke?/ altijd heeft ingelien:

en dat de publijke rampen en ellenden niet eer-

der zijn gceyndigd , voor dat , uit der lelver

auaoriteit, Slacht-ofFerenzijngeoftcrd. Hier

op Hond op ü/pius S^llanus y dis \ recht van eerit

3^

5?

5^

3>

5^

5^
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ORAKELEN. ^oi
teftemmen had, en fprak op defe wijs: altc

^ Iaat, tc{:i^m bejchrevene Vaderen y beraadflaaeii
, Vfyo\Qv\hcy\ der Republijki en te laatfienwy
,
om naar de fatale geboden; en als de krankeii

. zijn gewoon te doen j die maar eerftelijk dan
, naar d' allerhelle , en aller-ervarenfte Medicijn-
> meeftcrs omfien , als de liekte reeds op 't hooed
' geftegen is. Even tens , als of het dan eerft
' 't werk van feer ervarene Mannen wierd : daar
' 't beter was,alle fiekte in 't begin te onderfchep-

I

pen
,

Want aan U L. befchrevene Vaderen , ftaac

I

noch wel te vore, hoeik, hierindenl?W,fo
haalt *ei; geboodfchapt wierd , dat de Marcoman-
7?^» een inval hadden gedaan, al menigmaal heb
voorgefteld

; datmen de befluiten der Sibyllen-
moeil navorfchen j en de goedheden en gunllen
van Apolb , fich ten voordele

, gebruiken : maar
dat 'er enigen waren, die fiilks weygcrden; ja

,
diefulksalfeerlafterlijk weygerdenj met feer
pliiymftrijkachtigvoorteftellen, dat de macht
en voorfienigheid van de Vorft fo groot was, dat-
men den Go^/i?» (hierin) niet behoefde om raad
te vragen: even alsofhy C^/^r, hoe groot een
Man hy ook mag 7.ijn , niet fo wel als andren, de
onfterftehjke Goden eerde ; en van den felven
hulp verfochr. En wat doch meer ? Wy heb-
ben horen lefen lijne Brieven , met welken hv
verfoekt de hulp iicx Goden-, die noid voor iet
mand fchandelijkis, fchoonhy, een feer dap-
per Man zijnde, daar door werd geholpen Wel
aan dan , gy Pontifices ( ofOpper-prtefiers) voor fo
veel gy fuiver, reyn, en heyiig zijti voor fo
veel gy naar kleding ( ofroeftel) en gemoed, toe
dele heyhg^ plechtelijkheden bequaam zijt.
klim op naar de Tempel, bekleed aldaar (N B >

5 ik
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^oa Vcrhandeligtng van de

„ de Geftoeken met Laurieren ; en opend aldaar,

„ door handen, die (N.B.) ontrent het handelen

„ defer heylige plschtelijkheid reeds oud gewor-

„ den zijn, [dat is, mijns achten5,door de handen

dier gener , die by Tdc'nusy Lib. 6. Magifiri (of

Meefiets van dat Collegie) werden genaamd ; hoe -

danigen , in alle Roomfd > P iellcrfchappen , dc

voorgang en 't voornaami , .^-l^g hadden; en in

fommige PriefterÜike CoUegien maar ene , in an-

dren (gelijk als in dit der meerder in

tal waren : die ook in fommige Collegien advitam

(alsmenfeid) oïaltijdblyvende Magifiri waren; in

fommigen, integendeel, mx2sjaarlijkfihen{\7.v

voor een of meerder jaren) waren. Gelijk ,
ook

onder de Vrouwelijke Priefterfchappen , andren

hare Magifiras, fofMeefierejjen) andren hare Maxi

mos ( de (elven met de , mijns r ' )

hadden ; als, by voorbeeld onder de > t;
,

f

Maagden : gelijk uit dc oude Opfchrifteu , by Gru-

terus en ancfren te vinden,overtolliglijk blijkt^ », en

O, onderfoekt daaruit het toekomend eeuwigdu-

„ rende Noodlot der Republijk. Beveeld aan

*' Kindren die (fo wei van Mannehjk- alsVrouwe

lijk-geflacht ) noch allen hunne Vaderen Moc-
" der hebben, een publijke Loffang te fingen.On-

" dertuflchen fullen wy forge voor de onkoften

" dragen , en beftellen dat 'er {Amharvalia) heyli-

'* Bedevaerden ( of Ommegangen )
gedaen werden.

" Waar op dan de meelle Se?iameny gevraagd zijn-

" de 5 hunne gevoelens quamcn te uitten ( wcl-

" ke allen bier op te halen te lang Ibu vallen

)

" en daar op t7ndelijk, terwijle defen met

het opllekcn der handen j andren met het over-

treden van d'ene naar d'andre zijde j andren

weder met lliide ftem, hunne toeftemming qua-

men
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men te geven , is het Raads-bejluit gemaakt.
„ Verder, is men daar op tot de fempel tocge-

„ treden j m£n heeft de J3ö^;tf»ingefïen ; en men
„ heeft de Verfeji j [die 't geen foUemnelijk was te

>, te plegen] hervoortgebracht : (ofvoor'tGe-

ders, waren geordineerd] „ /ijii gclongen ; het
>» Suburhium ( of de ProceJJie rondsom de Muren der
" Stadi ) is gevierd : de Amharvalia [ofOmme^an-
" gen om de Lauden) zijn beloofd : en is allb die
" heylige Belofte en folemnele Plechtelijkheid
" volvoerde

Hier was , mijn Lefer , wel occafic om te

handelen van de voornaamfte hcyligc plechtelijk
heden derHeydenen : ook hoe, en by welke occa-
fie, de felven , onder andre namen en pretexten, of
oogwitten , die felven uit het Heydendom in de
Chriftelijke Kerke ( en wel voornamcntli)k de
Koomfchej zijn overgebracht : maar foii iuiks, in

dit werk , van te grote uitwyding zijn ; en te verre

van de weg afgetreden. Waarom ik dan liever

defe , en diergelijke lloffe , tot andre tijd en gelc-

gentheid (indien myGoddeHeere fo lange 't le-

ven fpaard) behoudc ; cn weder tot mijne Verhan-
deHng trede.

Men merke ondertuflchen aan, met hoe gro-
ten angftvalligheid en plee htelijkhcden defe IJof-

4-^» wierden ingeficn : en daar uit, (en uit het ge-
ne buiten dit nu al boven gefeidis, cn noch ver-
der Itaat te volgen ) hoe gans kiene apparentie 'er

is , dat particulieren ('t zy Virgilim , 't zy andren)
enige toegang tot die gepretendeerde Bo<?^ff»fou-

den gehad hebben; en alfo de occafie,om dat {Hor-

li 4 rihu
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504. ^ ^erhandeliug van de

ribile ArcaTium) fo forgvuldiglijk verborgene Hei-

ligdom, te ontdekken : ja" dat felfs AcChriftenm

daartoe fouden toegang gehad hebben i en dair

door d' Affchriften gekregen , en onder lig onder-

ling hebben gelefen.

Dat aan enigen derfelver, daai ontrent, wel

wat is, door den Heydenen of andren ,
wijsge-

maakt 5 en voor Sihyllijns , quanlTuis hier ot daar ui

een verborgene hoek, ontdekt , en vry dier is aan-

gefmeerd , wil ik gaerne geloven : maarte gehjK

ook , dat de Boeken , die wy nu noch hebben ,
or

uitfulke vodderyen , voor een gedeelte t» faam ge-

lapti ofgeheel en al, uit eigen hoofdc,door Naam-

Cliriftcnen en valfche bedriegers, verherd xijn.

Geliik nu uit dit voorgaande exempel b i)kt,met

hoedanige folemnele plechtelijkheden defe ^öc-

ken (door deXV Mannen , en der felver exprellelijk

bygevoegdenuitdenK^^^j wierden ingciien, cn

als Kaadgevraagd ; fo fien wy ook uit de volgende

Woorden van Tacim:, op wat wijfe ,
A\c Boeken

onderfocht en goedgekeurd , offdat iklpreke^r-

canonifeerd, en voor oprecht ^ihyïïijnfche , c n dcshal-

ven van Goddehjke kracht en achtbaarheid, wiei -

den aangenomen.

't Welk fchoon*t weer wat tot verdere uiewe

ding diend, ik evenwel niet c>ndienftig acht wat

breder te verklaren i als 't wel by de meefte Lefers

van 7acitus (fclfs onder de meerder Geleerden) ver^

ftaanwerd. .. rk„^rr.nK
De Woorden van Tacttus zijn :

ï^aaropis

„ aan den Vader voorgedragen door de VVi^^

meefter[TnW ?lehü,

noemd hem ook niet qualijk ^^^l^^'^^^^^"^.

nieente,alhoewel wat oneygemli)k

nvegens V ^ek van de S^bulla^ welk Canntnus GaU
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ORAKELEN, 505:

, , lus XV Man , verfocht hadde datmen onder

5 , d' andre Boeken van de Prophetefle foude aan-

5 , nemen : en dat daar over een Raadskcur mocht
, , gemaakt werden, dewelke door fcheid-gangge-
5, maakt zijnde, fond C^/ar een Brief^ waarin
3, hyde Wijk-meefter fachtelijk beftrafte, over
5, fijneonkimdevand^ouJeivij/è, mits lijnejonk-

3, heid. Maar aan G<j//«/ verweet liy, dathyoud
en ervaren zijnde, in die wctenfchap, cn des
fel fs Ceremoniën; op't voorgeven van iemand
dien men niet kende [ ofwifi van wie , en van

waarhy was; en op wat fundament hy voor-gat,
dat dit een der oprechte Sibyllijnfihe Boeken was]
j, voor dat het Collegic [^der XW Mannen^ daar

5, overgevonnift hadde ja fonder dat noch [daar
tc voren ] gelijk anders de gewoonte is, de
j> Gedichten door de Meeflers \^Magifiro$\ gele-

, 5 len en gefchat warenjby den feer onvollen Raad
5j gehandeld had. Tegelijk errinncerde hy : dat

overmits vele ydclheden onder een vermaarde
[namentlijk die der Sihyllen ] naam wierden

iiit-gegeven , Auguflus gekeurd had, binnen
5 , wat dag men die aan de Stads Schout had tc

, , brengen ; en dat aan niemand (bu gcoorloftzijn
die privatelijk onder fich te behouden. 'tWclk
van de Voor-oudcrs ook gekeurd was^ naar't

5 , verbranden van't Capitolium inde Burgerkrijg,*

3 , als tot Saraos , Ilium , Irythrcn ; door Afrika
yy ook, cn Sicilië , fampt d'Iraliaanfche Bouw-
3, ftcden [Colonien] wierden op-gcfocht de
3, Gedichten van de Sibylle

; 'tzy ( N. B. ) dat 'er

ene, ofdat'er meer geweeft zijn ; metlaftaan
5 , de Priileren [ Leden zijnde van \ Collegium
der XV Mannen : ofliever, aan dat CollegTum]
,> om, fovccl met mcnfchelijke macht doenlijk

5 viel
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^o6 VerhandeUni van de

5 viel, het ware van het valfdie t' onderfchei-

\ , den. Derhalven is ook toen dat Boek aan [ 't

examen en ] dc kcanillc der X V Mannen

5, onderworpen.

't Geen over defe woorden van Tacitus valt aan

te merken, is, buiten het Hiftoriaai (als dat nu

reeds boven genocgfaam verhandeld is ) ten eer-

ften, het Kunsje van den Raad» naar't verbran-

den der gepretendeerde Sibyllynfche Boeken , in de

Marfüchen Oorlog : en gevolglijk ook de Kunsjes

van Augujlus en Tiberius, Welker eerfte , ( naar

alleapparentie ) fulke fameling deed doen j en ver-

der ook verbood, diergelijke Boeken privatelijk

by fich te behouden : om dat overal fo vele ver-

fierfelen van die natuur fich onder de hand quamen

op te werpen, gelijk Tacitus te kennen geeft j en

dat daar door niet alleenlijk die verfierlelen, by

den wat meerder geneusden t'enemaal verachte-

lijk wierden; maar fellsook de gepretendeerde,

oprechte, en fo forgvuldiglijk bewaarde StbyllijrP'

fche Boeken , daar door in hunne aanfienlijkheid

en achtbaarheid gekreukt wierden. Wi)lnietver-

fekerd kon werden , dat die veriamehng na den

Marfifchen Oorlog ( en die felve Boeken van daar

gehaald ) van meerder authentijkheid en waarheid

waren, als die nu noch dagelijks omherwandel-

den; en hoe langs hoe meerder wierden verüerd.

Hoe veel Heere-geboden en Placcaten veeltijds

gelden, Icerd ons de dagelij kfche ervarentheid

:

enwelvoornamentlijk, wanneer er leer aanmer-

kelijke verandering omtrent het Opper -gebiea

('tzydoor fucceflie, 'tzy door andre toevallen,

van fadic of anders ) ontftaat. Hier uit fienwe

dat , hoe menigmaal de Mathematici ( dus wierden

van ouds genoemd die Sterre-kijkers, die uic de loop.



O R A K E L E M/ 507
conjunaie &c. der felver , toekomende faken pre-
tendeerden tevoorfienen te voorfeggen ) uit Ro-
me en Italië , zijn gebannen , en *er evenwel ofzijn
ingeblevcn ; often minften , daar al kortelijkzijn
weder heen gekeerd : als Tacitus daar van fpreekt

,

wanneer by (in'reerfte Boek lijner Hiftorien)
van hen feid : Genus hommum ^c. Een foort van
Menfchenden Vorfhsn ontroww , den hopendefi bedrie^e-
lijk: dat in onfe Stad altijd verboden, en evenveel be-
houden , fal nverden.

En hier uit quam't, dat {choon Auguflus, als
Opper -priepr fo byfondre vlijt daar omtrent had
aangewend (N.B.) onder pretext, dat defe Boe-
Men nu door ouderdom vjaren verjleten : en daarom op
nieuiiidiejidenuit-gefihreven en herteld (hoewel van
Tarquinius tijd tot den Marfifchén Oorlog toe , men
daar noid enigfins van fchijnd gedroomjl te heb-
ben) overalliet op-foeken, wat, van die natuur
Zijnde, ergens te vinden was; en die, uit-gcno-
men feer weinige (quanfïuis ook oprechte Boe-
ken j alle deed vernietigen: met verbod van die
privatelijk onder fich te mogen behouden : dat fcg
ik> niet tegenftaandc fuik verbod, men ten tijde
van Tiberius weder Orakelen , quanffuis der Sibyllen ,
quam uit te ftroyen , en op die tijden , en de per-
foon van Tiberius felfs, toe te paden: en hy fich
daarom genood(aakt achtc j niet alleenlijk , de
valfcheid en verfiering daar van aan te wijfen

:

niaar ook weder een nieuw onderfoek , en een
nieuwe Reformatie en Canonifatie , daar omtrent
te werk te ftellen: als Dton Cafjius ons leerd, in
fijn 57ftc Boek. Ditgefchicd'e door Tiberius , al
kort op 't overlijden van Germanicus : daar 't voor-
val met Caninius Gallus , over de Canonijkheid van't
hervoor gebrachte Boek als Sibyll^jifch , wel ontrent
12. jaren daarna gebeurde. Ten
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Verhandeling van de

Ten 2de is aan te merken , hoe , indien'ernaar

dusdanige op-foekingen, iefmg ofonderfoek , en

jchifcing, of verwerping, van defen, en aanne-

ming of Canonifatic:, van andren, enig Boek of

Gedicht voor oprecht Sibyllijnfch quani opgeworpen

te werden ; de voorgevers daar van , fodanige Boe-

ken oï Gedichten geenffinsonderfich mochten Wij-

ven behouden : maer datfe binnen fekere fpatie

van dag en tijd , die aan den Stads Schout moeften

aan-geven. Welke Schout dan ( naar alle waar-

fchijnelijkheid ) voor eerft onderfoek te doen had

,

uit wiens, of welker, hand fuik QenBoek eerft

was gekomen; ofdoor wien ergens ('tzy in eni-

ge oude Graf-ftede, ofTempel of Kelder, ofan-

ders) gevonden en voor 't licht gebracht: op wat

fundament fuik voorgeven fteunde^ alsook, van

èzt het een Gefchrift» Gedicht-, of Prophetie, van

ene der ^ibyllen was: en eyndelijk of't gene hier

overgefeid enverfckerd wierd, van fuik gewicht

cn nadruk was j dat het diende te werden voor den

R^<7<;/ gebracht.
. cMr- i

Daarin tegendeel de Tribunus Plebts ( of Wijk-

meefter) éuinitilianus y uit onkunde en on-erya-

rentheid fnner noch niet hoge bejaardheid, fulks

geenffins had waar genomen : maar t geen hem

daar voor was aangebracht, fonder verder (ten

minften genoegfaam ) onderfoek , van waar ,
en

van wien dit Boek quam ; en hoe hy daar verder

op't gevoeglijkft mede te handelen had; dat lo

ten eerften aan een der XV Mannen , ( die ot fijne

beft bekende .was , of die hy daar toe eerft ,
ot

reedsguam teontmoeten) i\banden gaf. l^ie,

fchoon veel kundiger, feerachtelooflijk, on ent

het eene hy behoorde te weten, wat fijne pucnt

was, dat, L als Ttberius fchreef, had voor den

Raad gebracht.



^1(1

O R A K E L M
Ten 3de , Hoe dat het , door dcfen Sfa^/s Schout ,

in handen van't Collegium der XV Majiyien gQ-
fteld zijnde, aldaar, door de Magijlri , van dac
Collegium , eerft moeft gelefen en geëxamineerd
werden : en daar naar tot cenfure , en approbatie,
of, disapprobatie, van't gehele Collegium derX V Mannen , gebracht werden ; en dat, dieshal-
ven, fulks gecnffins op d' approbatie , of disap-
probatie, van een enkele XV Man , of minder
getal der felver, mocht aankomen.
Ten 4de, dat, naar de Icfing en examen der

Magifiri; het gevoelen of befluit tot approbatie,
of disapprobatie , door de X V Manitcn in hun
Collegie gemaakt , mocft werden in den Raadg^-
bracht. Waaruit, mijnsachtens, ooknietdui-
fterlijk te giffen is , i. dat de Raad felvc, door dc
Stads Schout y dan reeds al enige kcnnifle van dc
faakhad gekregen; en uit hunne autoriteit foda-
nige Boeken doorhem in handen der XV Mannen
wierden overgeleverd.

2. Dat ook 5 naar fuik examen en befluit, defc
Boeken niet moeften in den /JWgcbracht werden j
Wanneer defclve door enige fodanigeoccalien of
toevallen , alfïer menigmaal in Koninkrijken en
Rcpublijkcn komen voor te vallen of op te wel-
len, in kleen getal by een was: maar wanneer de
felveinlijne behoorlijke forme en wel complete-
lijk vergaderd. was.

Ten 5de , dat , met verandering van de form der
Republijk, 'rgecn te voren daar ontrent dcRaad
beftelde , de Keyjeren fich quamen aan te matigen

\
als zijnde Opper-pricfters , en uit dien hoofde ^Óp-
per-hoofden , allö wel in 't Geeftelijke , als in 't Wc-
reltlijke ; en Opper-hoojden te gelijk aller andre O/»-

fer-priejieren , Fontipces
, ^ermte Priepre» , en Pr/e»
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^ jQ Verha?idelhig van de

fiercjfen, enx. Gelijkwe uit de exempelen van

Au'ufius , en Tiberius , fo ontrent d it beftel , als an-

dre laken, fien^ en omtrent de inUedie der%/-

len uit het voorbeeld van Aurebams j
omtrent

het'ftellen van ,
of, Opper-priefters. over

pehele Provintien, en't geven van bevelen aan

de felven, óoorjuliaan de Apoflaat; en uitaudre

voorbeelden meer-

'tGeenwe derhalven, uital dit werk cnbeOag

desfelfs, klaarlijkkonnenberpeuren,!is, de Po-

litie dtr^a,neynen , omtrent d,e gepretendeerde

Sihyïïijvfihe Boeken : dk buiten 't Roomlch Gebied

evinwel geenlTms van die achtbaarheid waren.

Daarfe nochtans onder de Grieken voor a hadaen

van feer -rote behcoren te wcfen {
of t moeft

dat daar ook'c fpreek-woord onfes groten

H^'landseold, Geen Vroploeetu geacht mjon Fader-

la7d\ wiü fy Stbyllcn uit de Grieken waren voort

SmeTi, cn onder de felven, te W., teD./-

fhTcErythris. te Uelle(}>ontus. en te P/.rxg/- ,
voor-

famendHk (aL door der felver voorftander. ge-

^^^llr^\^^rA) geleett, en hunne Or.^./.«

^^Ö;^hSy^cle ^^^^^

Griekenland. ^
' ^-^'Tt'-f; enie byfondet

ten J/^/i^ en't noords Gehed,
^^/J^'fJ^^^

werk van ichenen te maken
YJ'';,^:^ Orakel:

len Röwc verftrekte dit voor een p

noch iffer enigeblijk,
°|f^^"^^,„ Raad-vra-

Sihjllijnj^he Boeken IC Ro7«eznnkomGni^^
^^^^^



ORAKELln,
ji,

I
gen: en wierden die genen, die in Griekevlavd»
ofelders buiten Rome , de gepretenpeerde Sibyllün-

^che Verlen (met welken de Lafid-lopcrs en andre
mtmchte , nevens hunne heylige Loten enz. omher-
r hepen

)
quamen tc confuleren, voor lot en on-

hnnig gehouden : gelijk , fo uit Vlutarchus, als
I andre oude SchrijverSj blijkt.

't Geen ik nu ontrent dc omftandigheden van 't
l bedrijfder OrakcUpapen , io van 't Delphifchej Do^

domecfchey Trophomfche , als d' andre (ten exem-
pel) by-gehaaideOr^^£>/-/>/^^//^.«, verhandeld heb,
fal, achtik, meer als genoeg zijn, om dc Pot met
Rofen, alsmen feid , den niet al te kieen verftan-
digen, tc ontdekken.
Doch evenwel , fal ik noch enige feer aanmer-

kelijke voorbeelden voort brengen , d ic dat fel vc

,

j
mijns oordeels , bylónderlijk bekrachtigen : Ib
van de vuile en geyIe onguurheden en Ichelmcryen

[
der Ortfi'f/-/>^/»fw, onder heilig pretext gf

als van de kunsjes en Itrekcu, door de^^i „urkeit
daar ontrent geipecld en gepleegd; om, of^aan

t andrcn
, of onderling aan malkandercn , de vocC

[
dwars te letten , ofte 1 ichtcn.

Waar op ik dan fal laten volgen , in hoe kiene
achting, [reeds genoemde Pö/y//y;ff;z , Ac Orakel,
papen, en 't gehele bcllagder Örakcl-plaatfcn had-
den: wanneer de OrakeU aJitu^oorden niet tot hun
voordeel of wel- gevallen fpraken ; en ly in vermo-

L genen itaat waren
, om die veilichlijktc konnen

f
belachen , verachten of vcrwaerlolen : en 'er tot
belluit fal voegen, uit wat reden en .oorfaken,

f eyndehjk
,

dit guitachtig
( alhoewel voor den

Heydeneu lomrijds noodfakelijk
) bedrog is ce-

heel en al re niet gegaan.
Wat Schcim-ttukkcn, onder dcfe heilige pre^

texten
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-I2 yerhafide/mg van de

textcn vaakmaal bedreven wierdeti , tonen ons de

volgende exempelen; die, weinigen uit velen,

evenwel (acht ik) den Lefer genoeg fuUen^ijn.

Iheodoretus verhaald , in het 22. Gap. van üjn

tweede Boek, dit volgende : Df/. [namentlijk

7hc<,phthis y de Biffchop van Alexandrie] de

Siadvan Alexandrie van'thedrochder Afgodefi-dienjt

verM Want hy roeyde met alleenlijk uit , tot degrond ,

en 'wortel, en fundamenten , de geheiligde Boffchen en

Tempelen der Afgoden : maar hyficlde ook voor de ogen,

dier zefier, die door hen bedrogen maren ge'-xeejt »
ten

toonde bedriegel-^ke toefel , en arglifliglijk gevondene

Werk-tuig, defer bedriegers. Want de Fapen hadden

de Beelden, die enigen "Jan Koper . andren -voeder van

Hout ivarengemaakt, van binnen mtgehold, endejei-

ven met de Ruggen tegens de Muren aange(teld :
tot ivel-

ken Cy ook, door de Muur heen» verborgene toegangai

gemaakt hadden. Door 'v^elken /y dan binnen tn d:c

Beelden gekropen , door de Mond derfelver y
tgeen Jy

bilden, aan Volk geboden: dat door hen dusdantger

^ufe bedrogen, derfelver geboden naquam.
mikalUs.

doordeje feer 'uj^fi
Overpricfer , ontdekt ts ,

aan dat

Volk, datW fcbleelijk haddoor laten vfeyden.

Een feer aanme^^^^^ voorbeeld, verhaald

JluffiZX't 25. Cap. ian't tweede Boek l^jner

xlrkeli keHiftorien, (ofliever vervolg, opdic

^^n Eurebius) opdefewij:^: ,> Een Priefter was er

bXn [ te Alexandrie ] van de God Saturnus >

"r~ genaamd. Defe feide ,
quanmus mc

öSTelijkOr.MWW, cn bevel des Gods,

"
aan, Lieden van Adel, en van de voornaamfte

ach baarheid, welkers Vrouwen om Iwre

(choonheid hem behaagden ; f ^c^^^^^^^^^^

„ ««.hem geboden had, dat, ^'^fe'Ofgene Vrou

iwelkersManby daarover, quanfluis uit la^dcs

3>



GodsaanfprakJ , in fijne Tempel moeft komen
vernachten. Waar op dan diegene, aanwicn
fulks aangekundigd was , verheugd, daarover,
dat hjne Vrou waerdjg geacht was, door den
God geroepen te zijn ; defelve wel, en op'c
heerhjkft vercierd ,cn metgefchcnken (om aan
dien God op te ofFeren ) beladen j naar dc
rempelfond: op dat fy doch, met ledige han-
den komende met wederwaerdiglijk wierd te
rugge gefonden. Waar op dan in tegenwoor-
digheid van ydcreen daar ontrent , de Prieller
de Vrou ni de Tempel (loot ; en naar »t wel ver-
ekeren der deuren , en »t overgeven der fleute-
len ook van daar ging. Daar naar quam hy
in de ftille nacht, en kroop, door verboreene
openingen en toegangen, binnen in het Beeld
yanSafuTT^iu: dat met fijne rug tegens de muur-
was geplaats, en met der felver openmg forg-
vuldiglijktegens aangehecht. En terwijl vaii
binnen m de Tempel de omftekene Lampen

„ hun licht gaven, [op dat 'er alfo te minder lUfpi-
tie mocht vallen > dat 'er enig Mcnfeh, in 't donker
binnen deTempel verborgen zijnde,fulks bedreef]
„ en de Vrouw yverig in de gebeden was

f onderwelken^en de nieusgierige, en verbaalde verwach-
ting van 't toekomende, noch vele kunsjes door
geluid,ofhcht, of reukwerk, of iets anders konden
werden gefpecld , waar door dc fuperftitie &c fo-
dani -er Vrouw kon werden, vermeerderd

; öfin.
direelehjk geyle luft en?,, opgewekt : indfcirfoda-
mg een Vrouw, wat aan dat euvel fcheeirfiek te
^^^"'.^,9 quamhy, met ftemmelijk geluid •

fubitelijk fich door dat holle koper te openba-
baren

; fo dat fy door fchrik en verbaafdheid ••

en re gelijk door blijdfchap , dar fy iivb waerdi^
K-k wierdf

*>

»»

i>

»»

»>

>
»)

•>

}>

n

i>

»>

J>

>>

*>

>>

>V

*>

if

tt
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^ I^ yifrhandeling "Jan de

, wierd gekend der goddelijke aanfprake van foo

eroot een God. Waar op dan, naar datdefe

vuile Goddelijkheid, een wijl tijds had met haar

», blyven fpreken , 't geen hem lufte ,
*tzy tot

verwekking van groter fuperftitie en verbaafd-

" heid , *t zy tot opwekking van geyle tochten

;

" fcer fchielijk , door konftelijk voorlchuiven van

gordijnen, alle de Lampen (of lichten) tege-

lijk wierden uitgebluft : en hy daar op dan, naar

" deverbaafde, en 't enemaal verftelde , Vrouw
" toctredende,haar op een vry menfchelijke wijs,

met ovcrfpel befoedelde.

„ Maar doch, wanneer hy dit nu fo al een vry

„ geruime tijd, met (byna) alle Vrouwen , defer

„ ellendige Mannen, haddejgepleegd) gebeurde

„ het juill, dat een fekere Vrouw van een recht

eerlijk en kuis gemoed; en die een afkeer van

>, dit (quanfiuisfoheyhgj bedrijf had, daaraan-

'> dachtigerquam op te ietten; en de ftem van 7>-

" rtfwww'quam te kennen. Waar op fy dan , naar

" huis kerende, aan haar Man dit fchelmfch bc-

drog te kennen gaf. Die over de euveldaad

" aanlfijne Huisvrou , ofeerder , en meerder, aan

*' hemlelfs, begaan, byfonderlijk in toorn enz.

" oncrteken, delen Tyr^??/»»*, voor *t recht trok,

en op de Pijnbank deed werpen. Uit welke,

wanneer hy nu overwonnen was, en begon te

klappen , en fijne in 'tduiftcrbedrevenefchelm-
" ftukkcn re ontdekken j fchaamt , fchand en

oneer allen den FamiHen der Heydenen over-

V quam: terwijlmen (byna overal) overfpeligc

Vrouwen, met hoorns-gekroonde Mannen, en

i',
bafterd Kinderen vond. Welke fchandehjkhe-

den publijk geworden zijnde ,
menrnclli)k » t«

„ gelijk met de Beelden en Tempelen, ook al-



O RA KELEN.
Co degeheugnisdeferfchandefochttevcrnieti-

>y gen.

Dele Hiftoric uit Ruftrm , verklaard vrywel

,

't geen Theodoretus van dusdanige aan de muur-ge-
plaiite Beelden had verhaald : namendijk watfchel-
incrycn 'er > onder pretext van Godsdienft en Ora-
kelen y door die guitachtige Tapen wierden oe-
Tpecld.

Dat felfs binnen Rome fulke onguurheden ge-
pleegd wierden , indien ook niet inandren , ten
luimten in de Tempel van IJis (die , met der felver
quinflüis heylige plechtelijkheden al voor delen,
nevens die van Serapis was uitgeroid , en uitge-
jaagd geweeft : doch by gevolg, en verflimmering
van tijd weder toegelaten , lbo wel als de vuile
plechtelijkheden van dQjupiterSahazms ; die ( als
uit d oude Opfchriften blijkt ) ten ti)de van Domi»
ttanus, weder te Rome pubJijkelijkgeeerd wierd ,
toond ons Flavius Jofephus ^ in fijn i8. Boek der
joodfciie Ojdhedcn : wanneer hy de Hillorie van
Dedus Munduf cn Paulina» in de Tempel van 7/f,
onder dusdani.T pretext gebeurd , verhaald. Wel-
ke Hillorie by hem, Jofèphus , (die by naar in yders
handen is; k;in gc'lclcn werden.
Dus toond ook , in lijn negende Schimpschrift,

Juvevaltsy dat de Tempelen vanl//, vanC^^t'^,
\-;i\\Ganmedes , van C<?rw, en diergelijken, teJvö*
w<r, rechte Hoere-winkels en Bordelen waren ; ia
welken

, onder picicxt van godsdienll, alle vuilig^
heden wierden gepleegd. Gelijk ook in Daphnt y
of het gepretendeerde hcylig Boich w^^n^i* Apoflo
Daphna-us

(daar des lelfs Orakel was) niemand , vaa
eerlijke naam en faam , (buiten 't pretext van Ora^
kei-vragen) fich derfde ophouden en vermafccn.
Van de Tempel van Bf-Zwf (of Bel) uBakelheh-

Kk 2 beo
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ifi^ VerhanJeliirg "can de

ben wy onder ons de Hiftorie, of om wel te fcgr

gen , Ichclmfchc guiteiyen , door Daniël o\\xAtVx,

Welke gefchiedenis by yder fo) kennelijk is ; dat

het gecnffins van node is daar van meerder tc feg-

gen. , -

Doch 't geen 'cr Herodotus van verhaald ( waar

uit wy tc gelijk ook fien , dat daar een Orakel-plaats

is gewecll) is waarlijk de mocyte waerdig, om van

woord tot woord te vertalen , en hi«r by te bren-

gen: voornamentlijk wijPcr by die occafie door

hem, fchoon indircdtelijk , elders noch dicrge-

lijkeguireryen ontdekt werden.
n n t r-

Hv, Herodotus, feiddan, in *t eerfte Boek li)-

ner Hiftoi ien : In het midden van de Tempelrijjdeen

room y die een gehele(tadie dik en hoog is : op laelke 'we-

der een andre^ en op die fehealnvedereenandre ,
tot

acht toe boven malkandren x'ijn opgeboud » defe hebben

rotidsom van buiten de Toom opgaande frappen , langs

ivelken men van dene {Toorn) tot d* andre opviaerdt

klirnd Halfwegen derfilver trappen zijn rujtplaat/en,

en fetels opde felvengemaakt , luaar op de Opklauteraars

konnen fitten en ruften. Op allerhoog/Ie Toornftaat

eengroteTempelcel', in "Jjelke ook een groot Ledekant

(laat met een -wel-ge^reyd Hedde , en een goude7ie laaffd

'daar by. Nochtans is Wgenig Beeld (des Gods) m de{e

Tempel-cel', noch vernacht in defelvebjf nacht geeneenig

MenfJo ; behalven een Vroww uit het getalder Ingeboor-

nen : die namentlïjk , v^elke de God(elfs uit haar uttge-

kofenheeft', naar de.Chaldeèrs , die de Frtefteren dejet

Gods Jn daar van verhalen. Want defe ^^^rtellen {al^

koe'welfy daarin, dat ongelooflijk voor my ts. (preken)

dat de God jelfs ter Tempel intreed, en op dteWftJ^*

fch te ruftnederleyd : even als
\^J^^^^^^^^'^'j,

naar de Ègyptenaars daar van verhalen,
^^''^JZde

lUaptook^LchtseenVrou^^menchindeTempel^^^^^^
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V7
JuptterUeb^us

:
van luelke betdcVrowwenmeneven-^

-u^eljeid, datfymetgenig Manvolkftch vleejchelijk ver-
mengen. Geltjkmen ook feid van de OrakeUrie/ieres

,

vandeGodtePatarisinLycie, die ivanneer't de tijd is

omUrakel-antnvoordentegeven {dat Maar niet altud
tngedurtglijkgefchied) des nachts binnen in de Tempel
tverd opgefoten. ^

Defe en diergelijke bedryvcn, ondereen feer
hcyhg en goddelijk pretext, wift ook feer weina
te vo.gen de meer-gemelde Waarfcgger Mxan.
aergQh)kLucianus*er dit volgende van verhaald;
alwaar hy fpreekt van de , qiunfluis, heylige .i/y-

fi^ta, Plechtelijkheidcn en^Fecften
, doorhem

^/exander mgeddd y en gevierd: op de derde
« dag

, wierd vertoond de Bruilofd van Poda/yriut
met de Moeder van Alexander , welke dag daar-om ook Dadeis

(
oiToortsdag) wierd genaamd

:

om de Fakkelen ofToortfen die 'er op aangc-
ftoken wierden.

^

,> En was de Hoofd-priefter en Beftierder dcfer
heyliger verborgentheden {Alexander] met ecu
Toorts in de handen , gelegen in *t midden
van *c Tooneel : en fliep

, quanlFuis , terwijl van
boven door het dak, als van den Hemel, in
plaatfe van de Maan [ doch de felvc bedrieghik
verbeeldende ] naar beneden daalde een fckerc
RutiUia j die een feer fchoon Vrouwm^nfch

, en
de Huisvrouw van een Hofmceller desKeyVcrs
was: die ook waarlijk yf^xWtr beminde, en
van hem insgelijks bemind wierd. En voor de
oogen felfs van den ellejidigen (haar wettige en

^,
getroude Man ) gefchiede diar publijk en voor

„ *t oog van ydereen , het kuilen , en lekken , en
omhelfen. En indien 'er niet groot getal van
Toortfcn waren ontfteken gcweeft , had 'er w el

i licit

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30 F 22



9»

? Verhandeliging van de

„ licht iets meerder gedaan gewerden , 't geen

men anders voor \ gcficht der Menfchen niet

doetj&c.
^

En j wat verder beneden ,
voegd ny 'Luctaan er

dit nu volgende op : o En daar hy aan ydereen de

tegens-natuurlijke fonde quam te verbieden \

praaifeerde , hy heylige Prierter , felfsietsdus-

,7 dinigs. Hy gebood aan de Steden van fmttut

4» en Vaphlagonie » dat fy alle drie jaren 'er enigen

aan hem fouden fenden , ten jdienfte van den

Godj om heylige Loffangen voorden felvete

^» fingen: doch moeften , die gefonden wierden,

" zi)n van de aller-^delfte ,
uitgelefenfle , en m

' fchoonheid ujtftekende Jongelingen , welken

hy, als opgekamerd houdende, en alsom geld

gekofte Slaven , die tot f^jne wellull op 't aller^

dertelfte misbruikte en infulteerde. Hier by

maakte hy noch een Wet , dat niemand, boven

d' achtien jaren oud zijnde , hem , nwod aan

mond, mocht aanraken i en alfo met een kus

„ begroeten [dat anders uitftekendc gemeen, en

overtollig ,
alsyder geleerde weet , by Giieken en

Romeyncn in gewoonte was] maar aan andr^n

„ Hechts alleenlijk de hand, om gekuft te werden^

uitftekende } kufte hv pondehng de fchone

Tongelingen : welken dan de kus-wacrdlgen ge-

naamd wierden. En dus fchimpehjk enfma-

- deli)k met de domme en onverilandige Mcn-

» fchen omfpringende/chond hy ftrafteloos Vrou-

'» wén en Kmdren. ]a was 't een grote en wcn-

" fchelijke faak, voor die genen, welker Huis-

" vrouw hy maar eens aanfag: en indien hylwar

" met een kus verwaerdigde,was het als ofde goc-

'*
de Fortuin met volle feylen ten hunnen huile

Z quam invaren. Ook waren »er felts vele Vrou-
•* ^ wen,

»

>

»

3»

»»

3»

9>



Si9
9) Vrouwen, die (ich beroemden, dat fy van hem
5 , befwangerd waren : en welker Mannen ock
felfs getuigden [apparentelijk uit kunde Van felfs

daar wcynig fchuld toe te hebben] „ dar fulks wa-
rachtig was.

De Befchrijving van het Orakel tcn maniere van
Orakel-geve» ; en de gepretendeerde Mirakeleuy die
jaarlijks gefchieden , in de Orakel-plaats van dc
Venusvan Aphaca ; (ook *t geen

, mijns achtens be-
quamelijk tot oploffing van die bedriegeryen en
kunsjes genoegfaam kon dienen ) heb ik reeds bo-
ven verhaald en verhandeld uit ZQftmtiS^ een Hey-
den en bitter Vyand der Chriftenen en Chriftelij-

ke Godsdienft : buiten wien niemand defe Orakel-

flaats , en wi jfe van Orakel-geven enz. befchri jfd.
Welke Zojmus evenwel nalaat ( als geenffins in

(ïjn kraam dienend^j het verhaal van de ongure en
beeftelijke onkuisheden, en fchrikkelijke vuilighe-
<len,aldaar onder praetext van godsdienft gepleegd

,

Doch JE»/?^/«yjevenwehvergeet de felven geens-

vuiligheden van j datfe voor eerbare oren afïchrik-

kelijk zin; en beft voor yder niet ten toon gcfteld
werden.
Waarom ook Confiantijff de Grote , die Orakel-

flaatSy en alles wat'er aan vaft wasj door fijn Krijgs-

volk liet verwoerteq en verdelgen.

Evenwel wierd fy naderhand ( ofr' onder Ju-
iiaan-i ofeerder gefchied zy, is onfcker J weder
herfteld} en was noch, by Zafimusu)d ^ inftand:
fo datfe niet voor Theodojïus Regering , voor oid en
altijd, is vernietigd geworden.
Wat achting de ontdekking van dusdanige gui-

teryen , den verrtandigcn , ook felfs van d' andre
Orakel-plaatfen , mocft geven ; geef ik den min-
bcYooroordeelden Lefer te bedenken. Hoe-
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HoeUanigcr-wijfe de Koningen , Fprfienf en an4re

Pplitijken , dikmaal defe Orakelen , naar hunne fnj

nelijkheid en inci eft , hebben verklaard j de Or^-

kel-papen door geld gecorrumpeerd , en door die

geleg.^ntheid al byfondre kunsjes gefpeeld i leren

ons, buiten 't geen reeds al, hier endaar, daar

Over is bygebracht , de nu volgende exempelen.

Die Qvcrweegd het cxempeWanCr<r/«y, door

fierot/oof verhaald : en 't geen 'er , door Eujehius

en OEnotnanus y over gefeid werd; behoord by-

fonder wel te konnen begrijpen het bedroch der

Orakel-papen y in die antwoord gebruikt. Indien

evenwel warachtig is, dat, fuik een Orakel-anf-

%üoord oid ^nCraJuf is gegeven ; en'tfelve niet

door Rerodotus felfs , of andrei> al voor hem , is

verfierd: *t welk niet duifterlijk, uit de omftan-

aigheden der Hiftorie ,
fchijnd te blijken, en door

i:icero volmondig genoeg beweerd werd : als h/

feid , in fijn i. Boek van de Voprfegging : „ Maar

3 , waarom fal ik doch geloven dat dit oid aan Cr<r-

>
y?^x gegeven iis ? of waarom fal ik Herodoius ge-

'

' loofwacrdiger houden als Ennius ? hoe na heeft

Herqdotus minder van Crap/i; konnen yerfieren ,

als Ènnius van P)'rr^»^? Want wie is*cr doch die

geloofd , dat uit de Orakel-plaats van Apollo aan

, Pvrr^w geantwoord is ,
hjote,é'C'

Doch al toegeftaan zijnde ,^ dar het een warachr

tjge Hiftorie is; en dat hy, Crcefus , naar alle de

Orakelen ( of ten min.len alle de voornaamften )

van Griekenland, en Ajrica badgefonden, om de

Jcunde en warc|itighei4 derfelver te beproeven;

cnfpecialijk na 4bas , n^Dodone naar

Amphiarausy x^^TrQphomuSy mdiQ Branchidenj e:i

ra Jupiter Ammon; verhaald evenwel Herodom^

jiathy alle die Or^jit-/^» verwierp, uitgenomen^e^

3 3

> 3

5 3

S 3
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ORAKELEN. 521
Delphtfchc: als welk maar alleen wel had konnen ra-
den, en ter lake antwoorden; fchoon hy ook fich
inbeelde , dat her Orakel van Am^hiaraus ook wel
geraden had.

Maar doch was de Duivel op d'ene plaats fq veel
fchcrper van verftand , oi van reuk , als op d' an-
dre? en kon de Delphifihe fonet de waarheid ra-
den , daar d' andren fich Ib dwaaGijk lieten bedrie-
gen; foiflcr wel een groot onderfcheid tuUchen
de Duivelen geweeft i en dat noch in fo (eer oude
co feer beroemde Orakel-plaatfen., en alwaar fy
door de grote toeloop > en lange tijd , de kunft al
heel wel en vaft behoorden geleerd te hebben. Eti
is dan ook geen wonder, dat daar hy (te Delphis)
in'teerfte wel in l^erje» kofl: antwoorden, hyde
konft der Poefy fo quam te vergeten , en de Ver/èa
fo kreupel en lam maakte , dat 'er al de wereld me
quam tefchimpen; en hy daarom (al 300 jaren
voor C^r//?; geboorte) gedwongen wierd in Profa
te antwoorden.
Doch is ( om met ernft te fprekcn) de reden

waarom defen*tallcen rieden en d*andren verkeerd
antwoord gaven , wel te begrijpen ; alsmen con-
fidereerd hoe looflijk (gelijk ik boven getoond
heb) men, met uitviflchen der geheymeniffen

,

fo uit de gefantcn felfs, of der felver gefin, enz.
als uit de verfcgelde Vragen felfs , iets kon ontdek-
ken , van *t geen *er gevraagd wierd , en de ftaat en
ftand der perfoon , of pcrfoonen , voor- of om
wien 'er gevraagd wierd, enz Welke Kunsjes
evenwel, gelijkfe mecfl: overal wicrden te werk
gefield , op d'ene plaats en tijd (foom de bequaam-
heid der Orakel-papen , en der felver makkers, me-
deftanders en helpers, alsom de minder ofmeer-
der fchrandcrheid of oprechrigheid , der af-gefon-

Kk 5
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denen) veel beter , als op andre plaatfen en tij-

den, konden gelukken : als blijkt, uitdegekke-

lijke dubbelfinnigheid , gebruikt, wanneerfe over't

toekomende moften antwoord geven j fo aan Crce^

fus met het Vers:

Crcefus over de vloed Halys trekkende, faleen groot

Kijk te gronde brengen \

Ais aan d' Athenienfers , en andren , over de Per-

fiaanfchen Oorlog. Welke antwoorden daarom

,

door Philofophen en andren , befchimpt en be-

fpot wierden i en door de Politijken , of Groten ,

verklaard en geappliceerd , naar dat het hen meeft

nut of dienftig docht,- So dat de Politijken daar

omtrent, fo wel als de Papen hunne perfonagie

Tpeelden. * i.

Dit blijkt fpecialijk uit ^Orakekn aan d Athe^

nienfers gegeven, {o van de Houte Muur y alsvan't

Goddelyk Salamis , die (
gelijk fe door OKnomaus

en andren fecr aerdiglijk werden befchimpt ) door

Themifiocles feer politijkelijk wierden (verklaard,

en op de Schecps-vloot toegepaft.

*tWiS Themifiocles y die, by andre occafie, de

Athenienfers had geraden en gebracht, tot den

aanbouw van 200 Schepen, tegens d'iEgineten;

(of als yuBinus (ció> om d' Oorlog die tegens de

Perfen moeft hervat werden , naar de Maratho-

nifchc Slag) en de felven daardoor machtig en

ontüchelijkter Zee gemaakt. Defe dan fiende,

dat het hen, Athenienfers , onmoogelijk was,

fo groot een menichte der Perfen , te Lande te

wederftaan ^ en Athene daar tegens te befchcr-

men; daar in tegendeel , hoop was ter Zee iets te

kennen uitrechten ,
voomamentlijk alfle noen

doorandre Bond-genoten ( Lacedenoniers , Corm-

ihiers, Megarenfes, Cbalcidenfers ^
Mgmeten enz.)
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ORAKhL,EN. §2^
geholpen wierden : en met tijd-winnen te Lande,
en tijdig Slag leverenter Zee, een groot verfec
kon gemaakt werden, en wel licht daar door hunne
behoudenis uit-gewerkt: rade Vrouwen Kinde-
ren te verplaatlcn , naar Sa/amis , jEgina , lyvze^
ne , en andre Eylanden ,* terwijl iy , wel gewapend,
te. Scheep hunne vyand te gemoet fagen , en hun-
ne fortuyn tegens defelve verlóchten.

Dat dit een feer wijle en politijke raad wa??>
toond , fo de gelukkige uitkomft der fake, als'c

exempel van onfetijd; in 't jaar 1671. toen , ter-

wijl het te Lande fb bijfter ftond , dat alles fcheen
te fuUen overgaan : het flaan der vyandlijke Vlo-
ten , voor een fccr groot ( indien niet voor*c
grootfte) gedeelte, door tijdwinning enz. de be-
houdenis van ons Land was,

D^tookThemijiocles liftig genoeg was, om (als
van Lyjander en Alcibiades ; CUomenes en andren
fel getoond werden) de Pythifche Priefteres, 't 2y
door omkoop , 'tzy door andre middelen , dat
antwoord van de Houte Wallen te doen geven ; to-

nen ons fijne andre ftreken , omtrent de Joniers »

en andre Grieken , op vcrfcheidcnc wijfen ge-
bruikt. Gelijk d' exempelen daar van , by Hero-
Jtftust Diodorus, Siculus » Juftinus y Plutarchus en
andre Schrijvers, te hen zijn.

Hoe de Orakel-papen en Papinnen , of PropheteM
en Prophetejfen-, menigmaal door Geld omgekoft
wierden , en daaarom luik antwoord gaven , als

die omkopers begeerden i Iceren ons leer aanmer-
kelijke exempelen. Van welken ik , voor eerft

,

uit Herodotm , dit navolgende lal by brengen

:

», TerwijlH//»/)//«Tyranover Athene was, en op
de Athenienfers verbitterd, om de moord van

t, Hipparchus\ hebbende Alkmconidcn (ofaf-

ko-
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514. Verhaiuieling van de
"

* » komelingen van Alkineon ) en van Athcnien^

fer af-komft , voor vluchtig voor de nako-

melingen ( en fuccefleurs ) vdn Pijtfiratusziin^

de j naar datfe voor hen felfs en voor andre A-

thenienfer ballingen te vergeefs , met kracht

en geweld hunne wederkeer en herftelling had-

den verfocht ; en terwijlfe in 't voornemen van

de herftelling der Athenienfer vrijheid fwaar-

lijk waren geknakt ; Lypfydrion> dat boven

Paeonieleid, beveftigd: en van daartegensde

Pififtratiërs alles ondernomen. Ook hebben fy

van deAmphiktyoners voor loon aangenomen>

óqTemipei yzn Deiphis y die nu noch in wefen

is , doch 'er toen fo noch niet was , op te Bou-

wen. En naardienfe Lieden van grote midde-

len waren , en van ouds-her van grote achtbaar-

heid , hebbenfe defclve vry braver geboud alfle

beloofd hadden , en als 't Model daar van gege-

ven. En daarfe te voren beloofd hadden die van

Porinifche Steen te Bouwen , hebben fy 't voor

fte deel daar van,vanParifch Marmer gebouwd.

Doch hebben ook defe Lieden , ( naar d' Athc-

nienfers verhalen) daar te Delphis hun verblijf

, houdende, de P//i&wfodaniger wij fe door geld

!, omgekoft, dat fo dikmaal'er Lacedemoniers

!, quamenRaad-vragen, 't2.y voord' algemene,

„ 'txy voor private laken (ofperfonen) defelve

, hen altijd de verloiTing van .-^^.l^^- voorftelde.

Waar op de Lacedemoniers (wijl hen altijd,

! ' defelve antwoord , en voorfegging ,
voorquam)

„ Anchimoliui de Soon van ASiet y en die onder

, fijne Mede-borgeren van aanfien en achtbaar-

heidwas, meteen Leger fondeni om dena-

,
komelingen en aanhang van Pififtratus uit Athe-

ne te verdrijven ; alhoewelfe, door d^aHer-r

* y

y *

y y

yy

yy

yy

> y

y^

^>

y»

»y

y

»
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ORAKELEN 5^^

yy

yy

yy

»

»

;rooft-geachte foorten van vriendfchap , aan
len waren verbonden. Wijlfe meerder waren

„ achtende de Goddelijke , als Menfchelijke
n' vricndlehappen en verbonden.

Bydefelve Herodoot, hebbenwe noch defè vol-
gende Hiftorie:

, y Op defe woorden fteunende
(op de woorden naam. van Ariftm de Vader van
Demaratus) hield Leutychides ftaande, dat I)<r-

,5 maratus, noch deSoonvan Ariflon was, noch
*> [ noch uit dien hoofde

] wettelijk Koning van
5> Sparte: en bracht tot getuigen voort de lëke
yy Ephori , die toen nevens Arifion hadden gefeten,

en felfs fulks van hem hadden gehoord.Maar als
nu eindelijk de Taak in betwirting raakte , von-
den deSpartiatcn goed, het Orakel van Delphk
te laten vragen , ofDemaratus de Soon van Ar/-

>3 fton was, of niet. En alfo men geen bedenken
y , offufpicie over Cleomenes (en fijn doen) ontrent

dtPythiahzdy maakte hy heymelijkop en uit
y, enen Kobon , de Soon van kriftophantus , een
>, Man die by die van Delphis uitftckcnd veel ver-
>, mocht; die den Opper-prie/ieres en Propbetefe,
>, Perialla , perfuadeerdc te feggen , 't geen Cleo-
j, menet begeerde gefeid te hebben. Waar op dan
» oókdePythiai aan dietothaarom Orakel-ant-
#> woord waren afgefonden , antwoorde,datDe'-
}, maratus de Soon van Arifion niet was. Welke
j, faak nochtans, by gevolg van tijd , is openbaar

en ruchtbaar geworden \ en Kobon daarom uit
„ Delphis heeft moeten ontvluchten ; en Veriaïta
, , van haar eer en am pt ontfet is gewo rden.

Sie hier een Voorbeeld van politi)kedwarsftre-
kcn en omkoop van Orakel-ant'woord.

Maar van byfondre nadruk is de Hiftorie van
Silenw^ ( of'eer byfonder lofe vond) verhaald uit
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1>

rX6 VerhaM'mi mm ie

eetuienis van achtbare Lieden . door PW««.
fn'tCevenyanI-j./W^; die opbyfonderlofcen

ireUftiRe wi,fc /en al van langcrhand, verl.e d

cn öe^ftel lijnde (doorhem Lr/W<.^en deslelh

MedeSandersJ .» te werk gefteld, opdefewys

SekcreVrou was 'er in ?mtm, die fade, dat

"
fv door de God ^{otto befwangerd was:jjw

L velen (en niet fonder reden )
geen geloof

eaven vele andre in tegendeel fulks gelooi-

len So dat, wanneer fy nu een Vrucht van

Ma^nelükeSexehadterwereldgebracht, feer

: een achtbare Lieden, de opvoedingen be.

fo^ing van dat Kind , op fich namen. £n gaf-

" mSn'tKind, uit enige bvfondre oorfaak ,

" den^tnvanS//««'. Van d,t begin

•> neaaTang makende, pradifeerde , en volto

-

•• He ffcvolllijk, de reft, uit eigen hoofde, dair

••
^v- fnhadtotMedetlandersvele.engeenmns

vlrachteUnce Liedeni die 't gerucht en taam

*•
v!n duK^ani'è geboorte , buiten lulpic.e van

u ^ of verCerine , overal vcrbreyden.

Li fbi br ch eXoóh eenandergerucht,
„ Hier oy orai. ' , j„ overal heen;

rn», a.a.;he^.e en

. welopgeflotene, ^^/'^f beforgdhéid,

• van fijne oorfpronk enf *'"die Bo"^''*"

Z Ww»gefchrcven waren. y^^^.
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O R K E L E N. '527

Wanneer dit nu alles fo geprepareerd was,
, moeftdan eyndelijk komen , om naar
, óieOrakel-anfwoorden, als Soon van , te
, vereyfchen: en daar op de P^/^», die aldaar fij-

3;
ne heymelijke mede-ftanders waren , alles.

> Quanflliis, onderfoeken en ondervragen, 't geen
, fijne geboorte enz. raakte: en eyndelijk, als
, overtuigd wefcnde, vandathy waarlijk fo een
, Soon van Apollo was, aan hem éÏQGefchriften
» vertonen

i en hy , St/emry dan in tegenwoor-
, digheid der menichte , nevens meer andre Ora-
, kelen:, ook op leien, die genen, om welken
, dcfe gehele Tragadie van de fucceflie in 'tRijk
, wasverfierd; namcntlijk, dathetallernutften
,

belt was voor de Spartaanfche Republiek, dat fy
> hunne Koningen uitkofen uit de beften der
5 Borgeren.

5, Maar, wanneer nu defeS/^wx al een Jonoe-ging was geworden , en gereed Hond , om di?fo
,
tewerk te Hellen; quam 'rlpel en vinding van

, Alabtadesm duigen te vallen
, door de lompe

, blohartigheid van ene der Perfonngien : die
, als cnu op het fpclen dei Rolaanouam, met
,
een blohartige fchrik bevangen , fich t'foek

, maakte en weg- floot). Doch wierd evenwel
, hiervan metsonrdckt, by »c leven van iv/i».
i der-^ maarnadathyrceJsgefturven was
Uit welk Voorbeeld

, mctencnte lienis, van
hoe groot een autoriteit cn macht die grote Man
(doch vol van kunsjes en ftreckjes, van die en dier-
gelijke natuur

) gedurende fijn leven, in de Spar.
taanfche Republijk geweeft is 3 en hoefodaniec
Lieden met d'ür^^./r», tot hun voordeel, kon-
den Ipelcn.

Dit toond ons ook *t volgende exempel , van de
fel.



528. Verhandeling van de

felve Lyfandety door de felve Tlutarchus, voort-

gebracht. >> Enen DiopeitheswiLS^er , eenChres-

3 , molo^us^ ofOrakel-/preker en Verklaarder ; die feer

> , rijk was van oude Orakel-verfen [want, om noch

wat klaarder als boven, fulks Volkje tebefchrij-

Ven, waren 't Lieden die uit eigenen hoofde, en

als met goddelijke geeft begaafd , felfs Orakel-ant-

nvoorden vcrfierden i ofdie de oude Orakel-anfwoor'

den, doorhenl. ofdoorandrenquatifliiis opgega-

derd ,• ofook de Orakel-boeken , of Spreuken en Ver-

fen van de gepretenderde Sibylleny van MuJ<sus ,

s^nOrpheuSy \m\Marc'tus, van Puhliciusy van de

hacides^ en vele andren diergelijken meer , aan

Grotenen Kienen (die met fuperftitie bcfet wa-

ren) uitfpraken , uitleyden en verklaarden : en, als

of fy felfs , met goddelijke geeft en infpiratie be-

gaafd waren , die op Tijden , en Perfonen , en Sa-

ken ,
quamen toe te paften. Alhoewel fy daar

mede fpeelden, naar hun eygen, of ande r wel-

gevallen en intreft; fodoorverandren, metalen

Voedoen tot de felven , als wel geheel cn al iets on-

der die naam te verfiereny en dat dan den iicht-

cclovigcn , voor goddelijk OrakeUntwoord der

oude Prcpheten, in de hand te fteken :
gelij k noch

eevoleliik klaarder uit het Voorbeeld van Onoma-

mV«/ faIkomen te blijken] ook ontren de god-

delijke faken , van grote achtbaarheid was }
en

'

van feer byfondre kunde, fcheentezijn. Ve-
'

fe hield ftaande , 't enemaal ongeoorlofd te we-
'

wefen, datmen te S/^r/^r een Koning koos, die

'

kreupel en mank was: cn bracht daar op een

OrakeHoon, ft welk naar
g^^^^fl^J^^-

Tlutarchus. in Ly^Werneven ,
tegens de kreupd

hcid van Agepaus, met voordacht wierdby ge

bracht] „ Vn op vol&endewi)fe luide: GySpar-



ite, fihoofnyhoogen trots van moedz.'^ty draagtforg ,
dat u , terucijlgefelfs ?Joch helder te been zijt

j geen Ko.
fiinklijke heerjchwg die kreupel ü , koom fchade toe te
hre?igen, Naardernaalu dan ^ al een lange t'^d j ver^
'vaerlijke[lektenJullenf ojtderhouden '^engy^ door dcgol-
'ven der Menfcb-verpndende Oorlog , fuld overfiroomd
'werden. ,j Doch hier regens brachr Lyfander in ,

dat , indien de Spartanen fo feer bevreefd en
verlegen waren voor dit Orakel-antivoord-, dac
dat fy fig dan moeften wachten voor Leontyckl^
des: naardemaal het oogwit van den God geens-
fins was re Teggen , dat men fich hoedén moeit

,

voor de Regering van een Koning , die kreupel
of mank ten oplicht van fi,n Lichaam was

:

Maar dat de kreupel en mankheid , daar 't Ora-
kel van fprak , was , indien 'er een Bailard , of
die niet van t geilacht der Herakleiden was,qur.m
te regeren.

Door welke redenen j en (N. B.) groot gelag

,

én groot geld , dat hy daar roe Ipendeerdé. hy uit-
werkte , dat J^gefilaus (die anders kreupel wasj toe
Koning wierd verkoren j en dat Leontychides, (van
welke nochtans de Koning>^g^,op (ijn dood-bed-
de, en in de tegenwoordigheid van velen fijner
Vrienden daar tóe by-een-geroepen

, verklaard
had, dat Leontychidet fijn wettige Soon èn Erf-
genaam was ) verÜoren wierd.

Dat ook defe Agefilaus (die door Lyfander fo met
kracht >Vas voortgeler, en met de lelve drift en
kracht, tot de Tocht nnnr ^.7, aangevoerd) geen
dom Leerling van JLyJavder was , toond óns 'r geen
de lelve Plutarchus , op meer als ene plaats,van hem
verhaald; hoehy, namentlijk , de Ffr/f« willen-
de beoorlogen , en daar over aan Jupter re Dodové
[of, als Vlutarckut elders feid , te Olympie] door laft

L l der

> 3

3 J

3 3

3 S

5 *

i 3

»)

> 3
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y >
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'5 3O Verhandeliging van de

devEphori, moetende Raadvragen hy aldaar een

/intwoordnaarlrjn fin verkreeg; en ïiilks aan de

Ephori [de Opper - Magiftraat der Rcpublijk ne-

vens 5 ja fointi)ds ook boven , de Koningen] heb-

bende bekend gemaakt , ofdoen bekend maken

;

fy hem daar op bevalen , ook , over die felvc (i\ak,

de Apolh te Delphis te gaan Raad-vragen. Waarom

hvdan (wel merkende waar op dit doelde i na-

nientlijk, dat fy hemdiefchijf hier door fochten

te verfetten) op defe wijs fijne Tr^^^ inftelde :
O

. Apollo ! keurdgy ook voorgoed -.het gene u Vader Jupiter

reeds voor goedgekeurdheep ^ Waar door de?)'ihia»

ofd' Orakel-papen , gedwongen zijnde hunne hpolh

te doen ja antwoorden; hy óerEphore» lift met

lift verfette,tot Veld-overfte van dienTocht wierd

vcrkofen , en op rcys floeg.

Ik kan , bv dcfe gclegentheid, met laten te ver-

halen het geéftig antwoord dat hy , hgifilaus , aan

derhafier's g;aï i wanneer de felven hem, om de

"grote weldaden die fy van hem hadden onifangcn,

met vergoding en Tempelen wilden eeren,en daar

over expreflelijk Gefanten hadden gefonden. Na-

mentlijk , hy vraagde aan de Gefanten , of hunne Stad

de MenfcheninGoden kon verkerend en ah jy daarop

Ja tot antvjoordgaven:,feyde hy : maaktgy Ueden^ dan

serftujelven tot Goden: loant dan fal ikgeloven , dat

gy my ook tot een God kond makeju Waar mede die

^rote Man genoeg te kennen gaf , wat hy van fuik

ten eeree»? vergoding hield: daar ontrent wijler

v.ijnde, AsAkxander, Augujltts y Tiberm y enan-

dre Koningen en Keyfereni diefich , met alleen-

lijk naar hunne dood , maar ook by hun leven (als

aeeds elders getoond is ) lieten vergoden : JaooK

.'fongelingen hunne Onderdanen5enfodanigen,dic

fy op gcenffin$ te eerlijke (maarwel.naar cbcdeH.

i
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ORAKELEN, 551
keft en getuigenis der Ouden , op gans fchandelii-
kc) wijs beminden

, tot lehsGodl^raak-gevende Go-
de», na der ielver dood verhieven : als in de exem-
pelen v.in Hephefiiofj, en Afitinons, (d'ene door
Alexandery d'andre dooxHadrianus-, dusdanicrer wij-
fe vergood) vryklaarlijk blijkt.

"

Waarom het ons dan te minder wonderlijk
moet fchijnen , dat de Keyfer Auguflus ook , naar
lijne dood onder di^God/Jfraak'gi'vende Goden isgQ^
reld, engc^eld, geworden: gelijk fulksby Pr«-
dentiut te hen is , en reeds boven

( pny. 2 u. eh ;4?
enz.) is bygebracht. ^ ^

.

ÖndertufTchen
, gelijk als met dusdanig bedrijf

van Keyferen en Vorften , door alle wijCe Lieden,
ofopentlijk, ofheymclijk, wicrd gclchimptea
gefpot ; fo brachten ook de Comcedie-jQhrijverS', en
Spcelders^ (ichoonfyaan der Groten llok niet durf-
den baflen, noch d& Orakel-plaatfe?t van bylbndre
achtbaarheid opentlijk befchimpen ) de Orakelenm 't algemeen

, de Orakel-f^rekeis , en Waarfeggers^
en Bacides en Sibyllen, en diergelijke ruichte , va ik-
maaJ fpottelijk op de Schouw-tonclen ; cn fpreeu-
den feer aerdiglijk (fomtijds al vrvquaadaerdig^
i)k; met de Iclven

, gelijk ook d' andre deden , in
hunne Punt- of Snel-dichten

, en andre foorreri
van Pocfie, ofVerfenilchoon de Tragoedic-fchry-
vers fdie doch dagdijks Goden en Godinnen te.i
Tonele voerden

, Orakelen ^vx der felver gepre-
tendeerde vervulHngen , met grote ftatelijkheii
hcrvoortbrachtcn : gelijk in d* exempelen van Tew
refws, smd^Sphinx, en meer andre' Verfierlen.
te hen is.

'

Diergelijke exempelen als nu reeds van Lyy^».
derQur.. zijn bygebracht , hebben wv ook, bvde
UUQPktarcbus» ( in 'c leven van yixnAjcin



^52 t^erhandelingvan de

hiaJes: die,tvanneer''er ontrent de expeditie enTocht dp'

Sicilië "Jeel quade Voortekenen door de Priefteren nnterden

'voorgegeven ; niet alleenlijk andreVoorfeggm en Voor-

feggingen voortbracht ; en uit enige oude Frophetten 'wifi

te tonen, dat defeTochttotfeer groot voordeelen acht-

baarheidaan d' AtheenfckeRepublijkfougedyen : maar

oékGefanten naar Jupiter h.7nmon hadgefonden ;
en be-

fteld, dat die tot antvjoord-Jjederom brachten » dat de

Athenienfers alle de Syracufanen fouden vermeepren:

En , peli jk hy ook, in een ander geval (naar Plu-

tarchus'ddcrs verhaald) \Orakelw:in hmrnoity ea

Vodone ondernam te corumperen, fo deed hy t ook

mst het Delphifche Orakeli dat wel om te kopen

was: ais, door het nu bygcbrachte exempcl,reeds

getoond is ; en hield ftijf ftaande dat deOr^^^-

%n die van Delphk, regens die Tocht, wierden

Jigebracht, verlïerfelcn waren derPropheten tc

Delphis , die door de Syracufaners waren omgelet.

Hle^om fchroomde ook Demoffhenes , die lo ver-

maarde Or^^«/r cn Rege7tt van A/te ,
geeniruis

,

publykeliik het Orakeh2.l^ Delphts te befcluildigen,

dat het door Vhilippus omgekoft was. bn wUdc

ook daarom niet , cat het Griekfche Leger ,
welk

voornamentlijk ,m Mheménjer^ ^ en Theb^ien be-

ftond , door enige Orakelen beweegd wierd ;
otop

cmo^Vomfeg^wgen acht gaf: hy dtThebaners^iy

ren3e o^EplLndas. en htheniènjers opP^^-

rJelkefeer dappere en
'^'^^^'^'t^'^^^^^^^

alf^dvooreenVretext van '^[l'^ff^'f^'^i^'
Jdaarom hunne eigene raadgehuikt, hadden bnwas

dit geenffins te vergeefs gefeid : W
(

g

l.,k falbli;ken ) ^e allerdapperfte Veld-OverU^^^^^

fulks aki d hebban veracht en belacht :

ofmaar

om welftaans wille , of om 't gemene Volk

Mompen , hebben aepraótifeera. ^ ^^^^



^ K yi K E L E N,

Doch fal ik , eer ik daar toekome noch ecu
Voorbeeld i a

3 ophalen. Waar ontrent ons we
der Herodomk^iu dienen , met de Hiflorie , die hy
jn lijn cerfteBoek, van P^tf?;'^ verhaald ^ op de-
le wijs : „ Maznres fond daar op Volk naar Cuyna
om Vaéiyas wederom te eylchcn. Doch dc

» Cumaers befloten daar over , den God (kpoUo) by
dtBranchiden, raad te vragen

(want daar was al
van ouds een Orakcl-tcmpelgti^Khz , daar alle de
JoniersQn ^ö//m gewoon waren te gaan Raad-
vragen. En is defe plaats (ofTempel) geleoeii
in 't Land der Milefiérsy boveij de Have»i van
VafwrmuSi ) De Cuma:érs derhalven hunne Ge-
lanten naar de lendende, vraagden
aldaar hoedaniger wijfely belhnetP<7<f?;'^i löu-
den handelen; om daar in naar 't welbehagen
der Goden te doen. Op dele hunne vraag kre-
fy dit Orakel-antujoord ; dat ly Vaèiyas aati de Pfr-
fen fouden overleveren. Als de Cuma'èrs dit
Antwoord verllaan hadden , trachten fy alle om
Vaóiyas over tjS leveren : en als nu *c gemene
Volk daar toe aanftond : Ariftodicus ^ de
Soon van Heraclides-, een Man van byfondre ach-
ting en aanficn onder dc Burgeren , met kracht
ftaande; d:it dc Cuw^ers , fulks niet behoorden
te doen: naardcmaal hy en 't Orakel wancroudes
en om dat , die om 't Orakel raad te vragen wa-
ren uitgcfonden , niet oprechtcli;k en na waar-
heid quamen berichten. Waarom dan ook we-
der andre Gefanten naar 't ür<Jitf/ wierden afge-
fonden i onder welken ook Ariflodkus was. En
wanneer fy nu by de Branchiden waren geko-
men 5 Raadvraagde hriftodicus , uit aller Ge-
fanten naam op defe wijs; ó Koning, toe ons
is 3 als een fmekend Balling en Vluchteling

,

3 .
ge*

5>

tl

r

V

3?
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Verhandeling vmi de

gekomen P<7<f?;'^i > de L;'^/itfr : om alfo een gewei-

,> dige dood by de Perfen re ontgaan. De Perfen

j» eyfchen hem wederom 3 en willen dat de C»W4?-

»> hem overleveren. Wy , fchoonwe de machc
" der Perfen vrefen,durven hcm,die met gefmeck

tot ons (i)ne toevlucht heeft genomen , niet

overgeven, voor dat wy wel klaarlijk van u ver-

" ftaan hebben , wat ons daar ontrent te doen

ftaat. Maar 't Orakel gaf weder 't felve Ant-
" woord : Ik gebiede u Vadyoi aan de Perfen over
*'

te geven. Waarop Ar7/?öi//fw dit volgende met
" voordacht te werk ftelde. Hy wandelde de

^'^ Tempel rondsom , en fmeet de Muffchen en an-

5, dre foorten van gevogelte , die in de Tempel

„ neftelden , uit hunne neftcn. Waar op , ter-

„ wijl hy daar met befig was , eenftem , naarmcn

fcid , uit de hdyta der Tempel quam , en dus-

3j danigerwijfe Ar{/?ö</rV»/ aanfprak : O verwaten

»> en godloos Menfch 1 hoe durft gy den genen , die

haar toevlucht tot my nemen , uit mijne Tem-
pel werpen ? Waar op Ari/?ö^/V«i weder promp-

'* telijk antwoorde : O Koning , gy komd dusda-

" nigerwijfete hulp, die tot u hare toevlucht ne-

'* men j en gy gebied den Cumtcers (aan de Perikn)
•* over te geven, die fijne toevlucht tot hen gc-

nomen 'heeft ? Waar op't Or^i^^/wederaan hem
antwoorde : Ik gebiede u voor alle Duivelen te

'\ varen; op dat gy zl'ioim)^ Orakelplaats y over

't overleveren dier genen , die tot u komen

„ vluchten, niet meerder laftigvald.

Wiefiet, niet uit defeomftandigheden, dat de

Orakel-papen, door hriftodicus Vxztig , en liftige

vond en bedrijf? verfteld gemaakt, ennictwer

tende fich anders te redden ; met dusdanigen Ant

woord j defc Gefanten weder verfonden, Waar
pn-
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ontrent ook in achting te nemen is, de fufpicie van
Ari(lodicus , over dat Orakelgevat i en wel licht op
voorgaande exempelen gefundeerd : en dat hy ook
daarom fich^ onder 't getal de laatlle Gefnntcn^
daar heen liet fenden : voornamentüjk wijl hy
( N. B. j ook wift dat de Mileficrs alleen , buiten al-

le dc andre Joniers^^^n Verbond met Cyrus haddcm
aangegaan; en daarom (gcHjk ook de Voorbeel-
den van meer andre Orakel-tewpehn betonen) hun
Or^^^/deden fpreken ^fo als het de Perien begeer-
den.

Ik fal hier noch byvoegen Exempel van Ono^
macritus : dat , fchoon *t geen ^wblyk^ Orakel-tem^
pel raakt, evenwel van de lelve natuur is , en mede
klaarlijk toond > hoe defc foort van Lieden overa!

handelden.

De felve Herodotus verhaald het ons , daar hy
van de tocht der Perfen naar Griekenland fpreekt,

op de volgende wijs : Defc dingen bracht Mar^
„ donius by , als lijnde een Man begerig naar nieu*

^> wigheid en verandering 5 en die jeukte naar de
beheerfching van Griekenland. En wift hy
daar in de Koning tot üch over te halen , wijl hy
ook te gelijk door toeval van faken byfonderlijic

geholpen wierd. Want voor ecrll, quamen 'er

Gelanten uit Theflalia van de Aleuade?^ , die den
Koning daar heen verfochten en lockten • hem
alle hulp^cn byftand belovende (en waren 't defc

Aleuaden, die Koningen , of Beheerfchers, van
The(falia waren : j en quamen

,
voor'ttwedc,

daar noch by de Afkomelingen cn fucceffeuren

van Pijifiraius ^ die naar Sufa waren opgetogen ,

en aldaar^ op ene en de felve wijs, als d'Aleuadeny

fpraken : en die daar-en-boven noch iets meer-

ders daar toe bybrachten. Namentlijk O?ioma^

Li 4 cr/-

J5

5>
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>, crittu een Uitlegger en Verklaarder der Or^lpA

1, 'verfenwzn Mufaus welke (O»owtftri/»;) neven
»> henlien , in gelelfchap , daar heen mede was op-

" getogen; naardacfyfich onderling bevredigd en

weder verenigd hadden. Want hy OnoTnacri-

" tus 5 was door Hipparchus , de Soon van Pififlra-

" tus» uit Athene verdreven geweell: , om dachy
" kJaarlijk was overtuigd, doov Lafus » de Soon
" \SLn Hermhneus y dat hy onder daOrakel-verJen

*^ \nnMuJkus» dit volgende Orakel , uit eygene

*, verfiering, had verrnengd enondergeftoken ;

dat 5 namentlijk , de Eylanden by en om Lemnos

„ gelegen in Zee fouden verfinkerj. Waarom hem
„ diixï Hipparcbus had in ballingfchap verfond en

;

9» fchoon hy te voren hem , als een byfonder

9> Vriend , feer familiaarlijk gebruikt had. De-

fe nu met henl. opgetogen zijnde ,
gaven de

'» Pifftratiers, wanneer fy by den Koning waren
»' gekomenjbyfonder loffelijke gctuignis van hem:
" en verhaalde hy da.zrfi}nQOrakel-yerfeny doch
" infodaniger voege, dat, indien 'er iets voor-

V ouam, dat tot nadeel of fchadeder Barbaren

ftrcktej hy daar van geheelli)k niets fprak:maar,

in tegendeel , het allervoorfpoedigfte voor hen

*] uitkiefende, bracht hy voort , hoe fekerlijk de

Uellejpotitus > van een Perffiaans Man fou , door

een brug, aangehecht werden : en voegde hy 'er

noch andre faken by , die Tocht aangaande.

„ Defe fong dan voor hem geduriglijk fijne Or^-

kel-verfen ; terwijl de Vijiftratiérs en Aleuaden

5. hunne redenen en argumenten voor die Tocht

» bybrachten.
' Hoé evenwel de Koningen en Vorften met het

bedrog en kunsjesd^r Or^/^^Z-^^i'^^Jhun voordeel

deden-om 'tVolk ajfo te mompen; of in tegendeel

daai'
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daermedefpotren,' tonen ons, fo de reeds ver-
der boven opgehaalde , als defe navolgende exem-
pelen, vzn Mexand^r de Grot?, en andren meer.

Dele Alexander wilde by fijn Krijgs-vollc , voor
godsdienftig

, tot fuperftitie toe , aangefien zijn:
en daarom waft dat hy^n7?^»<^r, Demophoon, en
ündrs Prophete» enWaarfeggers » met fich voerde:
en als voor Tyrus de Soldaat gans moedeloos wierd,
hy (die naar Curtm'cr byvoegd , fecr bequaani
was om de gemoederen van 't Krijgs-volk te han-
delen en te leydenj voorgaf, dat Herkules hem in den
(laap verfihenen was , en hem de rechterhandhadtoege»
reykt

: en dat hy , defen tot Leydsman , en ontjluiter heb
bende

i was binnen de Stadtgetreden.
Even als hy te voren, aan deTyriers, hadge-

fcid
; dat hy aan Herkules (wicn de Tyriers voorna-

mentlijk eerden ) wilde offeren Dat de Macedoni-
fche Koningen geloofden van hem afkomftig te zijn l en
'dat hy ook omfulks te doen {N. B.) door een Orakel aan-
gemaandwas. Waar aan de Tyriers, evenwel geen
meerder geloofgaven , ais hy Alexander felfs i die
fulks verfierde.

Van dusdanige natuur is de Hiftorie , die de fel-
ve Curtitu , in -t lo cap. van fij n vierde Bock , ver-
haald: De Koning had nu reeds twee dagen

lang, metfjjn Leger halte gehouden ; en beval
hy tegens de volgende dag het opbreken(en op-
trekken ) van *t Leger. Maar ontrent de eer-
fte Nacht-wake , quam de Maan te eclypferen,
en fijn licht te verfchuilen : en de felve gevolg-
lijk als bloed rood werdendc , en t'enemaal
verduifterd

i maakte die , dat alle die daar over,
als over een geval van groot gevaar verfet fton-
den, met een byfonder grote fuperftitie, en
vrees daar uit ontflaande , wierden aangedaan.

,
LI 5

^ En

3 >
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5. Enjjimmerden en klaagden fy (uit dien hoofr

de ) dat fy tegens wil der Goden, tot de uiterfte

eynden des Aerdrijks wierden heen geÜeept:

datmen langer geen Rivieren meervond, en

dat het Gefternte niet langer zijn gewoonlijk

licht en fchijnffcl gaf: datmen alles, wat voor

Land men ook ontmoette, woeften verlaten

vond : en dat ,om eens enkel Menfchen glorie

, en roem , fo veler duifend Menfchen bloed

, wierd te koft geleyd. Dat het Vaderland nu

3 ,
walglijk was, de naam van Vhilippus [onder wien

fy fo dappere daden hadden bedreven i
en grote en

roemruchtige conqueften gemaakt: doch even-

wel, dicht by en ontrent hun Vaderland, Vrou-

wen en Kindren] ,, verfaakt wierd, en denHe-

mei door ydele gedachten ( te overmecfteren )

, begeerd wierd. Het fchcelde nu ( hier door)
*

, gans weinig ofde faak deeg uit tot oproer: wan-
'
neer hy, tegens alles (wat 'er mocht voorko-

komen) onverlet en onverfteld, de hoofden

\\ en Bevelhebberen der Krijgslieden, in groot

eetal voor fijne Gericht-ftoel ontbood : en.

„ laar op, de ^^^/>/#. , die hy on-

trent den Hemel en 't Gefternte achte d'aller-

verftandigften en ervarenfte tc wefen , beval

, hervoor te brengen, 'tgeen fy van defe faak

aevoelden. Doch defen alfchoon (N.B.)fy

, genocgfaamwiften, dat de ommeloopdertlJ-

„ den ,
ijne vaftgeftelde veranderingen had ;

en

de Maan verduifterd wierd,wanneerle door
het

Aerdrijk , of de Son onderfchept en bedekt

wierd ;
gaven fy geenffins gerne^^^

„ Volk te kennen, de reden enoorfaak, die by

hen wel bekend was: maar affirmeerden ,
dat

de Son (deVoorftander) der Grieken, e^ de

: 5

5 >
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ORAKELEN. 539
j 5 Maan die der Perfen was : en dat , fo dilcmaals
), de(e quam te cclypieren, fulks nederlaag en
), ruïne aan die VoJkcn voorfpelde. £n haalden
*> fy daar ook toe op, de oude Exempelen van die
, j Koningen

; aan welken de Maan , door haar
j> verduiftering , getoond had, dat fy in wecr-
) ) wil der Goden hadden flag geleverd,

5 , Niets is 'er dat krachtiger 't gemoed der me-
>j nigte regeerd als de fupèrftitie ; naardemaal
j > t anders lich felfs te regeren onmachtig , wreed
3> en onftandvaftig, zijnde j wanneer 'tonder een
5> ydele Religie verflaafd leid , meerder fijne P^-
, > pen en Prophete7t , als Regeerders en l^cld overjien

,

>y geloofd. £n hierdoor quam 't dat de -r4»/-j;<7ör-

j3 </<?« der uEgyptenarerty de verflaaude gemoede-
3 * ren der Krijgs- lieden , weder tot hoop en moed
j , quamen op te wakkeren. Weshalven de Ko-
55 ningg^ oordelende, dat fodanig een drift der
, ) gemoederen was waar te nemen , met de twe-

de Nacht-wake, het Leger opbrak, &c.
Dusdanige Hiftorie hebben wy ook hyPIutar-

thusy in \ leven van Alexander
j op volgende wijle:

3, Terwijl Alexaftder fijn byna ganfche Heyrleger
3, deed uitruftcn, van de voorgaande arbeiden
, , moeyelijkheden ,• en hy maar weinigen naar de
3 , muren fder belegerde Stadj had gelbnden om
>3 den Vyand continueel in alarm te houden:
,3 quam de Frophect Kriftander » terwijl hyd'In-
3, gewanden der geflachte Offerhanden quam tc
3 ,

befchouwen , wel vryborftiglijk en als ver-
fekerd, tegens derondomftaandemcnichtete
feggen; dat, ontwijfFelijk de Stad noch binnen

3, de ielve maand fou werden ingenomen. Welk
^, feggen, wanneer het met lachen en befpot-
^ 3 ting wierd opgenomen

j wijl 'c nu reeds de laat-

ftc
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, fte dag der maand wasj en de Koning hem (Arir

'
, fiander ) verfet en verfteld fag , en daar by doch

'/altijd felfs de Prophenien of Voorfeggingen

gunftigwasi gebood hy,datmen5 van die ogen-

^, blik af, dien dag niet meerden goftenaaarde

*, 28fte,dermaandfou noemen: en daar op mee

de Trompet het teken doende geven, heeft hy
'

de muur teller, als hy te voren voorgenomen

, , had , doen beftormen. En terwijl nu vaft de

'Stad onvermoeyelijk beftormd wierd, en die

'
, noch in 't Leger waren , ook niet bleven ruften,

maar mede tot onderftand der beftorraers toe-

'

liepen; ontfonk den 7>r/ffr/ de moed , en kreeg

Akxandery noch op dien felven dag, del>tadt

in fijn geweld. •
, r t.,«

Sodanige is ook defe navolgende, uitdefelvc

Flutarchus: Hy [Alexandcr] willende de Gö^over

„fijne aanftaande Tochtom Orakei-ant<waordyTZ.

\ een, quam te Delphis : en als'tby toeval een
'

3erongeoorloofde,ofonheyUgedagen was: op

welken, volgens inftelling, 'tniet geoorlofdis

\Orakelraad te vragen-, fond hy vooreerft eni-

'

gen, om de Pri./^w tot hem te roepen; en als

'
3e félve weygerde te komen , en die Wet voor-

'

wendei klom hy felfs opwaards en trok haar

'
me?ge;eldnaar'de Tempel. Waaropfy,ge-

'

liik als overwonnen doorfijn yver, fcide; Gy

derhorende, daaropfeide; dat hy geen ander

OrakeUnt-woord behoddetcycrCockcn : naar-

'

dien hy van haar reeds fuik een Voorfesgms had

,

''^èoc^byfe toond ons de nu v l Je
Hlftnrie / die bv êL- Curtiui in deffelfs negende

K^vlenfel I^oedanig een achting.
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danige Voorfeggingen waren , by de Vorften ; wan-
neerfe waanden de felven niet van node te hebben

,

en die fonder gevaar te mogen verachten» De
w oorden van Curtius zijn : De Koning voerde

; reeds 't Volk ten Storm aan j als wanneer dc
, , Propheet hem begon te vermanen , dat hy fulks

j, doch niet doen wilde j en dat hy eerder , inte-

5 ) gendeel , de Belegering wilde flepende houden

:

ij wijl'er gevaar van't leven , voor hem, Alexan-

>y der (in de Ingewanden derSlacht-ofïeren) ver-

o> toondwierd. Dc Koning, Demophoort (want
5, defe was de Propheet ) daar op aanliende>

j, vraagde hem : indien,
. terwijl gy met uwe

}, Konll: befig zijnde, en't befchouwen van de
5, Ingewanden der Dieren; iemand u, op dus-

y, danig een wijs, quam rebelemmeren en te \er-

i, hinderen
i iktwijlFelniecof hylbudeueenfecr

i 3 ongemakkelijk en lalHg menich fchijnen te zijn.

5 , En , als de Telve fulks toeftond , vraagde 'er

j, -^^/<?x^W(sr weder op : en dunkt u, dat 'er voor

>> iemand, die metfo hoogwichtigc faken befig

>j en bekommerd is, enigegrootcr verhindering
kan voorkomen, als een Propheet (of Foorfeg"

,» ger) die met Superftitie is bevangen ?

Hierfprong met hem den aap wat verder uit de
mouw: doch is, uit de reeds voorgaande exem-
pelen genoeg te fien, in wat achting dele kunsjes
by hem waren : en hoewel ter Ihcde hy fuik bedrijf
tot lijn voordeel wift te gebruiken j of in tegen-
deel, alshy dacht dat het hem niethmdren kon,
te befpotten.

Hoe ook andre politijkcn fulke kunsjes hebben
geacht , blijkt ( buiten 'c geen hier by-gebracht
is) uit de antwoord der y?r^/w» , in de Perfiaan-
fchen Oorlog, aan andre Grieken (die fich re-

gens
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rens den Pcrfiaan hadden verbonden) gegeven

5

naar dat fy 't Orakelte Delphis hadden raad gevraagd.

Want fyfeiden aan de Gelanten (op hec geen 'er

door ben was voort-gebracht) datie bereyd wa^

„ ren vrede en verbond met de Lacedemoniers

O temaken: doch op die conditie, dat het halve

Gebied by hen-lieden fouzijn. Want offchoon

het eeheel Gebied, naar recht, hemtoequam ;

datle evenwei met de helft daar van vernoegd

- waren. Datfe derhalven , fchoon (N. B.) het

Or^^f/henfulksaf-ried, en verbood den Grie-

ken te hulp te komen , nochtans begeerden een

Dcftand van 30. jaren te fluiten :
alhoewel fy

r, hecOrtf/te/ vreesden, enz.
a ,

Dit leerd ons ook 't exempel der A/W;.^r ;

die (naar Herodoots getuigenis) ^P^fj'\%'^
werk pinecn. . , Alsd' ^ginete» de Zec-kuftcn

„ dcXLfenfrrs beroofden en verwoei en i
en d

A/to'^^r/fichvaft toeruikn, omd

„ daar over te Beoorlogen,^ J^'^^;^
- vznDelphis, hen bevelende, daticlich 30 jaren

ang onthouden fouden , é.n JEgineten leed te

doeli- maar datfe naar die 30.jarent.jd;( XV an-

nee V; aWoren een Tempel aan ^.... fouden

herben ee?^^^^
den Oorlog itg^ns^^Jfg^neten

fAt^f^n^Jcn' alsfuUendedandeiaakhen
fouden aanvangen, «tiyu

-n-iorfv intccrca-

>. Vacht wicrd, hadden
verftnan,beflotcn|r''e^

een TemDcl aan y«<>c« te bouwen, en>^r°,'
•

TeelT hX-Wtcgehoortopn
: maar Uetc|

9
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ORAKELEN,
V fy geendins móe^giwten te beoorlogen- als
>, van wien fy grote vyandichap en fchade hadden
j, geleden.

't Sclve
, ontrent, blijkt uic de bedryven der La.

ced^mhifcheJlepublijk, en der feJver Koningen, on-
trent de Orakeleji , die gepretenderd wierden te
^elphis , aan Lycurgus gegeven te zijn ; en enige
bylonare Wetten en Geboden behelsden , die de
Regering hunner Staat raakten. Welke Wetten
(quanlTuis doorOrake/-a?;iivoorc/en^egc\cn) door
't Volk met 'er tijd met afen toedoen by de felven
enz. feer merkelijk veranderd 'zijnde,- de Konin-
gen Volydorus en Theapompus , dele Wet 'er byvoeg-
den

, (en aan 't Volk ook wijsmaakten ; dat dc
God Apollo Iclfs die gegeven had)da/y '/ gecTi '/ Fo/k
oid verkeerdelijk mag kovje?i te bejluitejt , de Eaadejt Ko^
Hingen fuUen vervjerpen en 'vernietigen. Ider van h en-
lieden focht ontrent de bcftiering derRepubJijk
den and ren een voordcel affien : en waren deien
befigom door interpretatie, of uitleg, derOr^.
kehn dc Wetten tor hun voordeel te appliceren •

d' andren weder in tegendeel (als van meerder ge-
lach en macht) foftout; dat fy gehele 7?^fr^/^fof
quanffuis Goddelijke Bejluiten)\x byvoegden en die
voor vyaarlijk Goddelijke Antwoorden 'tgcmeene
Volk in de vuift duuwden : en byna op defclve
wijs, gelijkmen ttRovie met d^^oeken der Sibyllen
handelde, te werk gingen.
Van Julius Cafar, verhaald Suetonius (in 't ^9 cap

van des felfs leven) Dat hy door genige Religie
(van dusdanige natuur) oid ontrent enig voor-
nemen IS verbaaft geworden ^ of lich heeft la-
ten op-houden en diverteren. Want als hcc
Slacht-offcr-dier, terwijl hy ftond om te olFe-

^ fcn, de vlucht nam, iteldchy evenwel gecns-

•»»
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-44 Verhaiukling van dé

fins uit fijne Optocht tegens en Scipio ( die

hv ook bcyde verwon.) En wanneer hy(in t

landen aan Afrika) eertt op 't Land tredende,

quamteftruikelen, feidehy: ik heb u al Afri-

ka • dat Voorteken alfo ten goede uitleggende.

En om, op een belachelijke wijfe, teveryde-

len de quanfïuis goddelijke Voorfeggingen , door

welken de naam der 5fi/>i^> als uit kracht van

'tNood-lot, voor gelukkigenonverwinbaar,

wierd uitgemeten ; nam hy met üch (daar heen)

en behield in fijn Leger> een feer veracht Mens

uit het gedacht dér Cormlien [dat het felve is met

dat der Scipioos-] die^ om de quade naam en vad-

fiaheid van leven , Salutio tot bynaam droeg.

Se^'er wel wift defe, in ftoutheid en verftand

feer erott Man; dat A^Ojfer^nvkhelaars t^Vogd^

ZTchfLrs , die van P.;«^.>/ ^^^^^^^^
'

J

fochten aan te wenden om , ofhem elfs, of ten

minften fijn Krijgsvolk, door
fuperftitie ,

vrcesag-

Ha?e maken en hem daar door te diverteren ,
en

fnevoor^^^^S ook wel betoonde;naar te üen is in 't Exem.

1 Vïor ik' Da<^ 428 , uit Cicero heb bygebracht.

^'VrfmeeW^er^^^ , van defe en dierge-

.Jike natnur konden 'er door my noch weraen

l^^ngeS; --rzijn defen mi^^^^^^^^^^^^^

1 ^4;/Trrf^nnp(T' eniou, naar alle waariciU;

renrk Ser "l den verftandigen Lefer (die

dft werk! niet maar fmipelijkomde H.ftor.tjes

ei Exempelen, komttelefen) verdr,et.g vaUen.

Hiftorien der Orakdm. en der fclver oncier^^
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overnatuurlijke bedryven , fodnnij;er wijfe is roe-
gegaan

; darmen , van en over de hoedanigheid
ener ftak , heeft gedifputeerd, geredeneerd, ver-
der onderfteld en geargumenteerd ( of bewijfen

,

diemen van grote nadruk ontrent de Chrillelijke
Rciigie, en de waarheid der fel ve, achte, heeft
voortgebracht) daar noch geenflins van de faak fel-
ve bewefen was, datfe waarlijk oid in wefen isge-
weelt; en dat het daar mede gegaan is, evenals
niet het Mirakel van de goudeTant: waarover
men jaren lang, onder de Geleerden, heeft ge-
difputeerd

; tot dat het Ichelmfch bedrog, daar on-
trent gepleegd, ontdekt wierd.
De Hillorie werd ons vry net befchrevcn , dooi-

de feer vermaarde Dani'd Seimerm ^ Profeflor in
de Medicyne , in de Academie te Wittenberg ; en
luid op defe wijs : In 't jaar 1593 , ontrent Paa-
3, fchen, raakten *er een gerucht verfpreid , dat in

3 5 feker Kind van 7 jaren ChriJJojfcl Mullem ge-
naamd, in een dorp Wetldorji wanneeer hec

, nu van tanden quam te ver willelen , in de plaats

3, van ene der achterlle kielen, een goudekies
3j was komentegroejen. Welke Hiitorie daar
j, na, in 't jaar 1595. befchreven en publijkelijk

5, in *t licht gebracht is, i^ioor D jMobus Horfltus

, , Medicina? Profclfor in dcAcademie van Hehn-
ihd : die *t felve ook ten dele voor natuurlijk ,

j , ten dele , voor miraculeus en vnn een bylonder
3 , Voorteken hield : en itelde dat llilks door Gode
, , tot een vcrtroofting voor de Chn (lenen , door
, , de Turken toen byionderiijk geplaagd, was uit-

gewerkt. In 't felve jaar 1595. isde Hillorie

», van defe felve goude Tand, uitgegeven door
, , Martinus Rularidus : tegens welke fich gelleld

3i heeft j in 'c jaar 1697 > Joanms IniolCteterui \
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en tegens welke wederom , binnen 't felve jaar,

Martinus Eulandus , zijn gegeven oordeel ver-

dedigd heeft. Van defe felve goude Tand

fchrijfd ook Andreas Libavius (part. 2. finguUr.

Diflert. 7. ) die ook dedifpuiten, van weder-

zijde daar over gemaakt, ophaald : doch die

ik de moeyte niet waerdig acht hier by te ha-

len : wi)l van \ geen waarlijk niets is, niet fa-

kelijks kan gefeid werden. En is defe goude

Tand ook niet anders geweeft, als lauterbe-

bedrog i dat te BreJIaiv eyndeli)k is ontdekt ge-

worden. De Hiftorie hier van heeft my over-

gefchreven de HeevVotÏQr MichaelDoringius^,

, . io als hyfe uit het Verhaal van de Heer 2)

W

5 , Bucretius , voor defen Leeraar in natuurkunde,

5 ,
onttangcn heefd 5^ en was dusdanig. Wan-

s , neer dele Jongen ook te BreJIatu was gebracht

;

3 y en nu yderecn gaande was geraakt , uit begecr-

, , te om te fien en te weten, een fobyfondre nieu-

>, wigheid en Mirakel (naar men fich verbeelde)

- is 'r gebeurd, dat hy ook, ineenvergadermg

en gefelfchap van geleerde Lieden is ontboden

(in welk nevens noch vele andren, mede tegen-

woordig was de feer vermaarde Dr.C^ri^#/

Rhumbaum fal. ged. ) Welke daar toe ontbo-

den zijnde, en geadmitteerd , de Tand naer-

ftigli)k hebben befchoud, die met Hjne glans

't Kijnfch Goud verbeelde. Tegelijk was 'er

ook by eenGoud-fmit , die , volgens gegevenc

laft , de Tand , door 't aanftryken der Toets

examineerde : welke ftreek ook wierd geacht

in der waarheid Rhijns (ofgoed) Goud te zijn.

DeGoud-fmit derhalven de ware gefchapen-

heid der Hiak wat dieper willende onderfoe-

^ 5

5 5

O 3

ken # ftreek 'er Openmcnt over^ waar door
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}> die ftreek terftond verteerd wierd en verdween,
j» Weshalven daar op vermoeden van bedrog ont-
j' ftond. En Dr. Rhumhatm , doch anders feer
" fnecg en voorlichtig zijnde, hervatte daarop
" 't ondeiioek , en fag alfo , dat die Tand niet ge-

heel en gaaf, maar aan 't boven eynde met een
\\

gaatje doorboord was. Waarom Iiy een yfere
Spatel nemende, die daar aanbracht, omfote

„ hen oft' milfchien maar een Peauter plaatje

„ was, dat over de Tand was heen geleid. Hy
„ bevond klanrlijk, dathet.werk waarhjk fo ge-
„ fteldwas, en vertoonde 't ook aan de andren,
„ die daarom aldaar tegenwoordig waren. Want
^» dat plaatje wierd door de Spatel verwrikt en
j« beweegd; en was het felve niet anders, alsdc
" helft van een knoop (en miflchien verguld) hoc-
" danigen van ouds de Silifiër Vrouwen zijn ge-
" woon aan hunne tafiTchen te hangen. D.Rhum-
^' baiwt {ow dat plaatje geheellijk van deTandaf-

^l

gerukt hebben , ten zy de Bedrieger fich daar te-
^* gens aangekant , en (ïch met de jongen had

voortgemaakt. Doch was hy , die dit Kind dus
omheivocrde , byfondcr ontileld , over'tont-
dekken van \ bedroch : wijl d' occafie , van dus

„ g^^^ (-1^"^ tel'chrapcn , hem hier door ontno-
„ men wierd: en is hy tc gelijk met de goude fanc
„ verdwenen. Welke Hhtorie [voegt 'er de lel-

„ ve Se7mertus nóch verder by ] den Óndcrfoeke-
„ ren der Natuur- en Natiuir-kuiule , diend tot
», een waarfchouwingteverlb ekken ; omvange-

ne Taken de oorfpronk , en oorlaken , waaromfe
ofdus of ibzijn, te onderfockcn i voor dat fy

" ccrft wel weten , dat fulkc faken (waar over fy
" trachten onderfoek te doen ) 'er , waarlijk en
met *er daad, in de Natuur te vi;iden zijn. Waar

Mm a ©tt-
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ontrent, evenwel, niet felden gefondigd^^reri:

terwijlmcn fcherp en met grote poging, twift,

over de oorfaken . gefteltenis en toevallen van

faken, die felfs niet eens in wefen zijn»

Dus verre dcfe SenTtertus. Wiens Vermaning tot

befluit , al van een bvl'ondre nadruk is.

. De verftandige Le'fer oordele , of 't niet even-

eens met defe laak , door my verhandeld , en op

de felve wi>s , is toegegaan.
tt i j

Eer ik geheel en al van defe mijne Verhande-

ling een evnde maak ; fal 't , acht ik ,
gans niet on-

aienftig 7i)n eens korteli)k aan te wijfen ,
welke

cyeentlijk de oorfaken zijn gewceft, waardoor

defeGodfpraken, of der felver bedrijf, bedrog,

en andre omftandigheden , eyndehjk geheel en al,

de gehele Wereld door, zy te niet gegaan,

Defe zijn dan, mijns achtcns , i. geweelt, de

feer veelvoudige leugenen , en t' enemaal contra-

rie uitkomllen , meer en meer , ontrent de felven,

ontdekt : waar door die felven dan dikmaal , door

geneufde en edelmoediger, dochftoute, verftan-

éen {OEiwmai^s , Cicero^ Diogeniatiiis y Ennius:, Lu^

aanus> en vele andrenmeer) in hunne Schriften

publijkelijk zijn ten toon gelleld, en befpotge^

worden.
. , , i o

2. Het bedrog en kunsies, door holen en Spe-

lonken ,Machinen , of Vliegwerken, vanbinnen

holle Beelden , en meer diergelijke fnode vonden,

cn Inftrumenten van bedrog, of door de Raad-

vragers felfs , of door andrcn, Ctzy Heydenen,

'c zy Chriftenen) ontdekt.

Het dikmaal plundren , verbranden en verwoe-

ften der voornaamfte Orakel-plaatfen , fonder dat

oïjupiter , oïApoïlo, ofandre Goden d us gehoond,

dit üch enigfins fchcnen aan te trekkea : maar Ie-
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den dat hunne Schatten geroofd , hunne Beelden
verbroken en bcfpot, himne Priefteren verjaagd
enz. en hunne OrakeUtewpe/enA'o wel als andre,ver-
woeft wierden : en fomtijds voor korter oflanger
tijd ; fomtijds ook wel voor altijd , verwoelV en
veracht gelaten wierden.

4- Het omkopen (door geld of andre, ware of
ingebeelde, voordelen) ^qï Orakel-papen : enan-
dren dier gener , die daar ontrent , d' albedryven,
ofMede-helpers wefende , hunne intrcft en pro-
fijt vonden : en \ bedrog en fchelmeryen, uit dien
hoofde y door hen bedreven

, by defe ofgene oc-
cafie, voor 't licht gebracht.

5. De Overfpelcn en andre fielteryen , tot vol-
doening hunner ongure lurten , onder een heylige
fchijnen pr^etexti en tot befpotring van daar on-
trent licht-gelovige Vrouwen, en der felveron-
nofele Mannen , door defe Priefleren bedreven

,

en tot fchande en confufie der mifleyden openbaa r
geworden.

6. De Philofophen van fodanige feden , die
aan defe guiteryen geen geloof gaven j de Cynici

namentlijk, de Academici

»

en Sceptici , de Epicureen-,

ca Arijlotelicf , en andren meer. Onder welken
velen met byfondre ernft en yver alles te werk fiel-

den, waar doorfe Acr Orakel-papen enz. guizeryen
mochten ontdekken en ten toon Rellen : en daar
mede der felver voorftanders dc Platonifchen y de
Fythagoriften y en diergelijke andren meer, weder-
leggen en befchimpen.

7. De Chrillenen, en der felver Godsdienfl, fïch
allenskens de gehele wereld door verfpreydende ,
en den Heydenen boven 't hoofd heen groejende.
Welke Chriftenen overal befïg waren , terwijlfe

noch wierden vervolgd, om de fchandelijkei>:/)y?f-

IVlm 5 ria»
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verborgene Heyligdommen j en al wat tot na-

deel en befpotting , der waarlijk befpotteU)ke

Heydenfche Plechtelijkheden enï. dienen kon,

te doorfnuffelen en te ontdekken , fo veel 't hen

mogehjk was : en fulks fo in hunne Verdedigin-

gen, als anders, waarfe gevoeglijk konden , aan

al de wereld bekend te maken. Gelijk fy ook al-

fo, wanneerfe nu onder de befchcrming van Co»-

fiant'ijn en andre volgende Keyferen ( die hunne

Leerbegunftigdenptomhelfden) vry ftouter ge-

worden , de Tempelen en der felve verborgene

heylige Adyta bylónder neerftigli)k door fnuffel-

dens en al watfy indcfelvenoffchandelijks, of

befpottelijks quamen te vinden, publykeli)kten

toonftelden: voornamentlijk wanneer fy dusda-

jiige Tempelen, quamen te gronde te werpen,

cn alfo alles tot de allerverborgenfte fchuilhoeken

en onderaerdfche holen en Spelonken toe , te

doorkruipen en op te fpeuren. Gelijk daar van de

exempelen, kenbaar zijn, fo ontrent httDelphi-

fche Orakel, (ten tijde van de Grote Co«/?^»/i/»j als

vele andren meer.

8. De gehele val en ruine van 't Ueydendotn , on -

der TheodoJiu4 de Grote, desfelfs Sonen Arcadiustn

Hofioriusycn der felver kort naarvolgende fucceffeu-

ren : waar door eyndelijk van alle die guitcryen

niets overbleef, als fodanige foort van Volk ,
die

naar 't gebod des Konings ^atil, in Ifraël fich fchuil

houdende j aan de noch overblyvende HeydéHeu

( die noch lange tijd daar na niet geheel en al ge-

dempt waren j voornamentlijk ten platte Lande;

geli)kmen ook fulks hier te Lande noch fo lange na

de Reformatie flet ) en waangelovige Chriftenen

C gelijk uit de Conciliën blijkt ) hunne guitachtige

kunsjes van VoorJeggiHssn enz. te werk (lelden.
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Waar by eyndelijk noch konden gevoegd wer-

den, die leer belacchelijkeen befpottelijkeOr^j-
kel-antiüoorden , die , of ten opfichte van Taal en
Dichtmaat, ofwel voornamen tlijk ten opficht der
ftoffe of fake , waar over geraadvraagd was , wier-
den gegeven: en wel fodaniger wijfe, dat, om
fulke en diergelijke oorfaken , de CornKdie-f^eeUers
de felven, en de Audeurenderfelvcr

, fomtijds
fchimpelijk ten Xonele voerden j en voor yderecn
belachelijk maakten: even als de wakkere Drojfard
Hoofdtoond van de Rederijkers defer Nederlanden
gedaan te zijn, tegens (\c'RoomfiheGeeJ{elijkheid\

of der felver zeden, en belacchelijke Kerk-geba-
ren , Duivel-uitdryven, enz.

Dit is waerdeLefer het geen ik voor dees tijd

van defe ftoffe nuttelijk heb geacht te verhandelen.
Indien iemand van contrarie gevoelen , of on-
trent mijne inficht jof ontrent de Stofte felfs,

of beyden te gelijk zy, ik laat hem fijne

yryheydj en om de felve te verde-
digen fo grote vryheyd j als ik

mijn felven aangematigd
heb daar tegens te

fchryven.
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\anJuptterAfnmon, l4 24?
Bedrog ontrent het Orakel-geven aldaar, cVo
yande HeliopoUtaavjche God [Apollo) 34c, , 75.J>er Fortuin te Anttum, Ja6
Van de Apolio Syrius , ItJ*
VanVenusteLhac^, X
yanJupiterPhilins/

^^^'^^.l'Van de valfche Propheet Mexander

,

y-an Orpheusm '/ Ejland Lesbus , 3^ ,
Van de Apollo Clartus

, ^J'*VanBachus, by de Ugureêrs
, ig^ LJ'

BydeAmphlikeers,
'

Van Mercurius te Pharis in Achaje

,

I>oor dromengegeven
f

Van Mopjus te Mallus in Cilicia ,
Van de Apollo Daphnanis

,
Doling veler Geleerden ontrent hetfehe •

VanaeGodi?ine Inous^

VandeBergEtnay

3^7*

307, enz,

379.

^83.
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ByApoIIonta>

VanApis, [Mnevvstm.)

VandeVilTchenteMyruinLyaayCm. ^9ö;

Seer -uele andre Orakel flaatfen
aange'wefen , fo

pag.926, en gevolglijk, as elders meer.

OrakelJafs i%fTen.pel) .an
ff /^^^^^^^^^

„iaïen'verbrand^ wrivoeft ,
tnz, 4-ö-

VanDodonebcfchreven,
'^^\^J^'enz

VanMennonS'beeld-, ,/c/en/*

jes en bedryven heeft y
^

Orakel-temfelvan do GodC^ar Augufus , 354^

Orakel-boeken der Ssbyl/en verfa^^^^^
^ Derfeher/eerco.fderahleH.Pou^^^^^

Onfnnkheidenbed^elrnlngde^^^^^
danigerivijfetever'iuekken. Sï2>373-

P.

%n,byna'tgehele Werk door,

^'%tredder?yth'.infhdyta,
GeveynsdeOnfmnigheUderfehe,

il87>»gV

Hoeindt hdytageleydy r (brakengaf

y

Met hofdanig em geluid fy
hartGod/l'rakeng^j^^

i
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Schuytnbekking der Tythia (wasr dfor) togl
Bedaring derfelve , 2bid

Fapen , Propheten , enz.

Hoe weldie feheft bierhun voordeelenz.fich. 1 82,'

Foeten^ hoe te achten ontrent het Hifioriale , jzg,

Aadvragers , op ivat nj'^fi naar de Tempelte Del-
phis opgebracht, KJ+^ilf,

v}aar geplaats om^tOrakel-^tvrnrdte horenyl 82,

S.

R

SPreek'trompetten en Spreek-p'^pen , 197,60198
Schuymbekking der Pythia , nuaar door verwekt ,

Superjlitiey hefchreven door Theophrafus ^ Plutarchus,
en Augufiinus , ; enz.

Superflitieufe Menfchen hoe lichtelijk te bedriegen

,

266, enz,
Sterre-kykersj en derJelver bedrog en ydelheid,

van 4 16, tot 4.3 (J.

In lüat achtbaarheid by '/ Getneem , i bid,
Hoedauigenfy waarlijk waren , 4 ï 7»
De Conjultatie van Tiberitts Ctefar met 7hrajyllus\

4.1 7, enz.
Ciceroos oordeels wegens e(te kunfi , 4^3.
Hiflorie uit Agathias , ^24.,
17;/ Petrui Cun^eut

, 42^.
Schelmfiukken en vuiligheden onder pretext van Ofakel»

geven gepleegd» » enz,
Sitiveringen en Wydingen der Heyde7ien 5

van2jf8>tor5oy:
Jjoor vele Chri(le?ien nagevolgd, 3Ö5, enz.'

Verfcheydem w'^fen derjelver , tOt»Q8>cn2
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Stoffen totfuivering gebruikt , nam. Toortfen , Sul»

phery Peky Souty Water» Honden , Var»

kens , eni. ibid.

Wanneer met befprenging, nvamieer met onderdo^

ping 5 enz.

Wyding van Huifen, Tempelen, Kooptnanfihap-

pen, enz» 297,305»

SibyÏÏijnfch (gepretendeerd) Orakel-antwoord hoe ver-

keerdelijk {door Baronius en andren) opgevat

enverklaard 3385 enz.

Door Cicero befchimpt j 339»

Sibyllünjche Boeken en derfelverfeer confderabile Hifto^

fie, van 466. tot 510.

De Heer 'ff, Vofltus daar ontrent luederleyd ,

4.67 enz.

Botti^heden in '/ verferen derfelver , 4745 enz,

Hoedanigen fe V^me fo forgvuldiglijk beivaard

tuierden, 4.78, enZ.

Hoedanigen ivy nu noch hebben , +73>4-8 3 iCn^-

Van niemandoidingefen als door de XV. Mannen ,

uit laf van den Raad, of der Keyferen , 480.

Ook niet als in feer geivichtige voorvallen , ibid.

Ook ten overftaan van Gedeputeerden uit den

Raad,

Op tuat wijfe gecanonifeerd , ^0$, enz-

Op voat iviffe , en met vxlkeplechtel^kheden ,
inge-

fen, 501, enz.

Hoe te Rome met defehen gejfeeld ts , 48 5, enz,

T.

Taurobolia S'acra {ofGeefel^ke Weder-geboorte der Wey-

denen) en der felver Befchryvingy 60, enz.

Tiberius heeft Chrifum noid willen vergoden ,

^ van 91. tot 104.

^ijneimborJienGodsdi^Tffiigheidy
^'^^t
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ff.

I^aatioeJatmenaanhemTefnpêlenfiichty lo^
Tkra/jfl/usy en desfelfshyjondre loosheid, 4i8,cnz!

\^ OgeU'wkhelaart luierden nimmér.jo langfy leefden»
van de Eed van filfwygentheid ontflagen ,

Derfeher Wfiorie , bedrogen ydelheid
y

^enz'!^'

rr / rr^. /
van 442, tot

Ker/en
y of Dichtmaat

, 'wanneer eer inU Orakel-ge^
vengepraóiifeerd, 220»

Wanneerfulks al heeft opgehouden , 23 2, enz*
Vrouwen ordinaarlijk tot deVoorfeggingengekoren , en

waarom ,g ^„^^
Verzegeling der Brieven enTaafel-hoekjes ,

i rt 1 n ,. »2I,2^0,enZ,
Vuilejchelmftukken door de Papen 5 tnet de felven

fih^'^A 260, enz.
Verneem-allen der Orakel-gevers , 222, 2 2 5"

Ookop -wat -wijfe , ibid enZ. tot pag'229*rmfeggeren van allerlyefoorten , en derfelver bedrog en
ydelheid, van453.tot4(J6.

Voorjeggmg van Ttbermsaan Galba , | , 7

.

WYding en confecratie desOpper-priefersteHomey
eerjl door Baronius verferd» &c. 60.

Wijdingen enfuyveringen der Heydenen
, 28 8, enz',

7Veder-geboorte der Heydenen in Tanroboliis ,

Op nvafw'ijfegepleegd, tf^^&c!
Aan hoedanigen bediend. 6%, 66> 67,

WaUrdnnken der Pythia {uit de Cafalia) 184.
In Qokandre Orakelplaatfen, ^66.

Nn z Oer
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DerlUaihragfrthy'iyophoHiuty

pf^tjiu/rinken der FrophetenvanBauhut >

JFaarfegiers van aüirlej/efoorten »

z.

ZmMt Godfn Propheet der Getenl

F I N I S.

lil.

453, cni.

UI"
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'Na-reden.

IKhadj mijnLefer, gecnfllnsgedacht, naaf
dat ik ah buiten grote noodfakelijkheid , een
Voor-rede voor defe Verhandelingen had ge-,

maakt , enige Na- rede daar achter aan te voe-
gen ^ tenfymy, foophet uit-komen van die

Werk , was voorgekomen een Franfch Tra(ftaat

,

geintitüleerd Hifioire des Oracles-, op het eynde
van't voorledehe Jaar 1686, eerft in Vrankrijk
üit-gegeven , en nu onlangs tot Amfterdam her-
drukt.

't Heeft den Audeur van 't fcive beliefd daar
in mijne Latijnfche Verhandelingen overdeOr<j-
kelen niette vertalen j maar als een nieuw Werk
daar varï te maken , met verandren van d' order
door my gebruikt ; met't toevoegen van velen
fijner Railbnnementen , en met achterlaten van ,
mijns achtens, wel ter fake dienende, engeenf-
fins onnutte StofFe. Waar omtrent ik evenwel
aan yéderéen vryheid laat : naardien ik fulk-s voor't
mijne geenffins behoeve te erkennen, of by an-
dren te verantwoorden.

't Geen, onder andrcn , defe Aucfteur *er uit laat

( alhoewel j mijns oordeels , buiten reden ofnood-
fakelijkheid j is (om maar i a 2 voorbeelden by
te brengen) i. Die fo confidcrabile Verhande-
ling van de SibyU'ijTifche Boeken der Rmeynen. 2, Dio
van de gepretendeerde FropheteJJe van Evdor, Wel-
ke beyden , ik nochtans van fuik gewicht houde,
dat ikfe daarom in onfe Moeder-taal wat uitvoer-

lijker heb foeken te verhandelen: en wel voor-
mmefttlijk , 't bedrijf der Prophetejfe Uan Endor.

Nadcmaal die Verhandeling meerder vreemd of
^•"^ a |>»-



Na - reden,

paradox voor yeder fchijnende , daarom nochwd
wat netter uitpluiPng van node had.

Doch onfe Audeur , fteld en teld fulke foorten

van bedrijf onder de Ma,<rie , of Toverye , Pji-

"jcl-hef^eringen cnz. En fchoon hy van de Orake-

len der oude Beydenen, met meerder Vehcmcntie

als ik lelfs, beweerd, daife fonder extraordmaer

Duivels ^behulp , en maar door puur menfcheiijk

bedrogen konft, 2.i;ngepradiieera, en te werk

gefteld , beweerd hy evenwel, dat de Aiagie

(onder welkers foorten hy wel expreffelijk t ee-

pretendecrde opdageri en hervoor brengen der

Teeds verftorvenen teld ) door'x Dmvels overné^

tuurlijk bedrijfis, uïzgcv^crkt.

Ja dat felfs daarom de oude Heydenen, of ly

al fchoon de Orakelen eftimeerden , "P^htans dc

^ajrie doemden . en verfoeyden ; of daar fy d

'Orikelen voor menfchelijke kunften en bedrog

aanlagen, evenwel defc 3/a§j. {oiT^erye cm.)

voor overnatuurlijk werk hielden.

Hy fteund daarom ook (nevens dcHeer

^; en de Pater Thomapu, ) op de g«ajgenis van

éc?J^iucanus, en diergelijken. Dochhoe^^,^

degetuigeniffen der Poëten, ontrent Hi^r..«,P^^^^

L nf Theolofie, te achten zgn , acht ik,

iïi enl )
eenoegfaam getoond te hebben.

' ; têeendlel, fchijndV. of geheelhjk met.
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Na-redftt.

in fo een geleerd en fcherpfinnig Auöeur , waar*
\i]k verwonderlijk fchijnd. Ik had nochtans
Strabo pag. 208. en ^linim vry feer lankwijlig,op *c

einde van mijn Tradaatje de Confecrationibus , by-
gebracht : fo dat ik niet begrijpen kan , hoe fulks ,

doorhem, isovergcflagen.

Doch fal onl'en Au&eur , my noch in groter
verwondering brengen, indien hy , eens een eA
(tnti^éi onderfcheyd toond { ten opfichte van na-
tuurlijke ofovernatuurlijke bewerking) tuflchen
t Orakel - Antujoora-geven , uit Tempelen enz., en *t

Voorfeggen door't gepretendeerde bepweren en op*

luekken , vanree^s verfturvenemenfchen'^ doorat doen

fen in een Spiegely of Bak met tiiater j door een Seef'^

door Ajch , en honderd-dmjend diergelijke vodderyen

meer.

Wijl duldanige Vindingen , nier alleenlijk door
Clemens Alexandrinus ( als pag. 1 3 g, enz. te fien is )
by hem felfs geciteerd, maar ook, door alle dc
verftandigfteHeydcnen lèlfs , van defelve valeur,
cn kracht, en natuur, werden geacht; endaar-
om j als men feid , met het felve Sap overgoten

:

fchoonhy, Auóieur, onsvanhettegendeel , ver-

fekerd.

'tGeen VliniM^erwsin feid, alhoewel vry lank-

ivijlig, fal, acht ik, den Lefer niet , ofminder»
crdrieten : naardien de nuttigheid , daar inde ver-

drietelifiheid fal te gemoed komen ; en genoeg-
laam konnen opwegen.

In het ecrile Capittel, van fijn 3ofteBoek der

Natuur-kundige Hiftorie , fpreekt hy , op defe

wij»: Debeufelaryenenydelhedenderiï/iTg/f

,

'yy heb ik reeds dikmaal , in*c voorgaande deel

van mijn Werk , alwaar maar fulks rede en

j , plaat! vcreyftcn , wcderleid j cn ontdek ik fc

ü Z oolb



Na -reden.

» y ook nu noch.' Ook
faak die waerdi

weinigen , een

^ , V.». meerder van gefpro-

iélfs daarom , om dat hecde be-ken werd - .

driegelijkfte van alle Kunften is, bynade ge-

hele wereld door, en vele Eeuwen lang , heeft

ftand gehouden.

Datfe van feer grote au£loriteit is geweeft,

behoefd aan niemand wonderlijk te fchijnenj

naardemaal fy alleen , drie and ren , en wel d'al-

lervermogentften over 't menfchelijk verftand)

in een vervangen , en fich als eygen gemaakt

heeft. Datfe ecrft uit de Genees-kotifl geboren

is, twijfteld niemand i en datfe onder heyi-

fame fchijn, quanfluis hegeren heiliger als de

Genees-konfiy is ingekropen: ook datfe dus tot

feer aanvallige ,
vlyen'^een begeerlijke belof-

ten 'er heeft ^by-gevocgd , 't vermogen der R^-

ligie'. waar omtrent felfs noch nu ter tijd, het

menfchehjk verftand verduifterd is. Dat f' er

, dit dus in-gevocrd hebbende , de Mathemati-

fche Ko7iken [ of Voorfeggingen door't Gefiei'ntey

5 enz ] noch onder vermengd had: wijrernie-
'

mandis, dieniet begerig is, naarKoor-tew,

van het gene hen noch te gebeuren ftaat; en met

eeloofd , dat fulks 'tallerfekerlljkft van den

Hemel verfocht werd. Naardemaal dan de

menfchelijke finnen door defe drie banden be-

klemd waren, isfy iMagie-] tot fo hogen top

gefteo-en , datfe, noch hedensdaags , onder

een groot getal van Volkeren , het meefte ver-

„ mogen heeft; en in het Ooften, over de Ko-

ningen der Koningen 't gebied voerd ,
&c.

In fijn 2de cap. van dit felve Boek , feid hy ver-

der- , , Naar 't verhaal van Ofihanes, isdeieMa-

, , gie in al velerlye foorten bellaande. Want en

7 i

3 *

5 >
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l^a- reden,

5, "Lucht , en uit de Kaars-lichten , en uit de B'ijlen , en
„uit vele andre wijiën van bedrijf, beloven Ic
^yVoor-kenni4 , van't toekomende; daar-en-boven
j,ook t'Samen '^raak met £ onder-aardfche Sckim^
j, men en GeeBen. Alle welke faken

,
by onfe rijd ,

3> de Kcyfer Nero ydel en valfch te zijn , bevon-
«den heeft. Want genige luft of drift, was in
„ hem fo groot ( terwijl de fortuin lich vermaakte
j, met het aller-grootfte toe tc brengen , aan een ,
„die d'aller-grootftc in gebreken des gemoeds
5, was) felfs niet het Cijther-fpelen , en lingen
>, van Treurfpel-Verfen. En was by hem het al-
Ier-voornaam fte betrachten, over den Goden

j> heerfchappye te voeren : gelijk 'er ook onder
„alle fijne daden gene van groter edelmoedigheid
«is geweeft. Niemand (als hy

, Nero) heeft
5, oid enige Konft met met groter drift begunfligd.
„Daar by ontbraken hem noch rijkdom , noch
,^ macht , noch geeft en bequaamheid van ver-
aftand, noch andre voordelen; terwijl de wereld
[ onder dufdanige heerfchappye en bedrijven] „ in
„lijden was.

„ Een uitftekend groot en ontwijffelbaar exem-
„pel voorde valfcheid defer Konft is, dat Nero
„defelve heeft verlaten. En ach ! of hy liever

„ de doden, en wat voor foort van Goden het
„ mochten zijn , over fjne fulpitien [omtrent
het bekruipen , of openrlijk overweldigen fijner
heerfchappye enz, ] „had Raad-gevraagd , als
„dathydc na-fpeuring daar van, aan Hoeren en
„ O rd eel-brokken had bevolen ! Want gene hey-
„lige Plechtelijkheden , van hoe Barbarifch en
„wreed bedrijf, die mochten wefen , fouden fo
„wreed geweeftzijn, als fijne verdachtigheden

:

jjwijl hy, daar door, ons veel wredelijker met
?, Schimmen heeft omfet, en als vervuld,

a 3 " „Ee-



33

55

Us' reden»

'„ Eenige uitvluchten zijn 'er voor de Magie ; al

„by voorbeeld , dat de Goden dien gene , die

„enige fproeten heeft , niet te wille zijn , en

„fichtbaarlijk fich vertonen. Miflchien dat dit

gebrek in hem was : maar anderflins gebrakker

„aan fijn Leden niets. Wancde verkiefing van

„ een fekere { daar toe meeft bequame , of ge-

oorlofde ) dag , had hy voor fich vry : en kond

•,hy, gemakkelijk voor fich vinden en uitisiefen

„Dieren, die niet als van fwarte couleur waren:

5, hier by was noch 't Oflfer-flachten van menfchen

hem een feer aangename faak.

5, De Koning, en Magus ,
Tyridates , was tot hem

gekomen , als met fich voerende de triumph

„ over Armenië j en daarom ( door fo groot een

„gefelfchap) deProvintien (diehy moeftdoor-

reyfen ) lalbg en befwaariijk. Hy had niet wil-

5, len te Scheep varen 5 om dat de dufdanigen het

„ uitfpuwen in Zee , ofenige andre wijle van ont-

„reyniging, ongeoorlofd houden. Hyhad-fl/«-

y,gen met fich gebracht ; en had hem [ Nero ] |door

5, Magifche Maaltijden ,
heyliglij k in-gewijd. En

heeft evenwel Nfro, fchoonhyhem Ilyridates]

„ met het Rijks-gebied befchonk , van defelve

„die Konft niet konnen verkrijgen. Waarom

5, wy dan ons fclfs, wel mogen verfekeren, dat

„ die Konft infaam cn ongeloofbaar , fot en ydel

„ ( ofronder enig gebruik cn voordeel ) is : en dar,

„ offe fchoon enige fchadue van waarheid 111 hch

„behelft, fiilks evenwel maar uit fenijn-geving

,

^ en niet uit Magie [ of overuatuurJijke Toverye

]

„ ontftaat.
,

„ Men mng byfonder wel vragen watleiigenea

„de oude Magi verlicrd hebben: wijl lelw

^Grammariene APion, dien wy in onfc jonkheia
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Na - reJejt,

55 gekend hebben , heeft voor-gegeven , dat hot
„Kruid Cynocephale (dat in JEgy^^lQ Ofyrites fou
5, heren ) een GoddeHjke kracht heeft ; ic\h tegen
ii^'rgipiging of Toverye : maar dat , wanneer 'l uir

3,derAcrde vverd getrokken, diegene, die 'ruit»
„ger okken heeft , fo datclijk komt te ftqrven.

> Ook, dathy, d-j Schimmen had on-gefworen,
j,om alfo aan Homerm te vragen, in wat Vader-
„ Und , en van welke Ouderen > hy geboren was,

5, Doch , dat hy , evenwel , niet aan andren derfde
„bekend maken , *tgeen hy voorgaf aan hem,
»daaroverge.incwoord teziin. [Cai'. 3.]

3, Een fonderling bewijs van dcHclfs ydeiheid,

„ is , dati e onder alle andre Dteren , de Mollen het

j. aller-uitftekenftc in verwondering en achtingh
„ hebben i daar defelven nochtans, opfo vele -p

„ Icy wijfen tot blindheid gedoemd , en den reeds
„begravenen, gelijk zijn. Gene Ingewanden
j, zijn 'er, waaraan fy groter geloof geven j en
35 geen Dier houdenle bequamer tot Rcligicufo
5, Plechtelijkheden: fodat, indien iemand del-

35 felfs Hart , terwijl het noch warm en kloppend^
„is,op-eec, {y d<i2iï mh Voorfigging y cn yoorku/iae,

j, van toekomendefaken beloven enz,
In *t4. Cap. van fijn z6\c Bock , feid hy : „ Bo-

„ ven alle andre laken , gebruikte hy \_Afc!epiades\

„tot fijn behulp de Magifche (btrcrnyen; lohoog
„ in top gevoerd, datie genoeg waren om 't cre-

dijt aan alle Kruiden icbcnemcn falsby vooi-
beeld, door't beweren ) dat door het Kruid

^^JEthiopii de Rivieren en Poelen werden uit-ge-

„droogdi wanneermen maar'tfclvedaar in werpt:
„en dat, door deflelfs aanraking, alles wat ge-

5, floten is , geopend werd. Dar het Kruid
3,ehemenides 'm \ midden der Vyanden geworpen

a 4 zijn-
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Na - reden'

jjiijnde^der felver Benden al bevende op de vlucht

ijtyen. Dat de Koningen der Perfen gewoon
j,fijn , het Kruid Ltf/tïff aan hunne Gefanten mede

te geven ^ opdatfy, waarheenfe komen, van

3, alle Voor-raad overvloed hebben : en vele dier-

gelijke dingen meer.

„ Doch , waar waren toen die Kruiden , ter-

„wijl de Cimbren en Teutonen met verfchrikkelijk

3, Krijgs-gefchrey huylden : of toen Lucu!Ius{o vele

3, Koningen det Magen met weinige Legionen t'

„ onderbracht ? En waarom doch , hebben Ca-

„y^rj Soldaten tePharfalie fuiken honger geleden

,

3. als door 't gelukkig befitten van een enkel Krui-

deke , alle overvloed van Lijf-tocht kan verkre-

>*gen werden? Was het ook niet beter geweeft,

3jdat ^mjlius Scipiode Poorten van Carthago met

„een Kruideke had geopend 5 als dat hy fo vele

3, jaren lang der felver Sloten en Grendelen met

„fijne Krijgs-gevacrten beukte? Laat men ook

3, hedensdaags , met het Kruid dePon-

35 tijniche Poelen uitdrogen; en laat dus fo groot

„ een ftreek Lands van Italië tot de Gebuur-landen

der Stad Rome toegevoegd werden &c.

Meerder uit dcCcPlinms-, ofnoch andren , by

te brengen, acht ik onnodig: wijl hier uit fecr

wel te iicn is, van wat achting dc Magie by die

Heydcncn was, die de Orakcle», cn andre foor-

ten van VoorfeggiKg , voor puur menfchelijk bedrog

en ydelheid hielden.

My verwonderd ondertuffchen op het aller-

hoogfte, dat dc Heer Moebins fo groten macht^en

hecrichappye aan den Duivel geeft (voor de Gc

boorte onfesgroten Heylans Jefu Chrifti) alsot

de Almachtige Goden Hcere, die fich felfs ^0
Exüd. cap.20. ^.34. 5^.15- Deut,4- )J^.24-

^^l^^'^ dcrs



Ma -reJen,

ders meer ) een jaloers God noemd , tn die fijne
eere enz,, aan geen anderen geeft , nochtans Ib veel

fduifenden jaren lang, fich eerftals maar met vvey-
niger Familien Regering, en namaals met die
van'c Ifraëlitifche Volk vernoegende,* aan dien
gene, wien hy, omlijne hoogmoed, inden af-
grond en verdoemenis had ter neder geploft, fo
een woefte , en hem Gode fo diredtelijk tegen-
ftrijdige, heerfchappye , over de gehele wereld
fou toegeftaan hebben : tot dat die fo grote macht
en vermogen ( die , naar Moebius opinie , op het
fundament fijner Orakel - plaatfen meeft geboud
en gemainteneerd was ) door de komfte ChriHi
is gebroken. Waar in vele andren niet ofweinig
van hem verfchillen : en ftaandc houden , dat met
ofomtrent de komfte Chriffi, des Duivels mond ,
in de OrakeUplaatfen verftomd is.

2. Dat { nevens Hoomafwus ) onfen Auéieur

,

daar hy de Voorfcggingen uit de Orakel-plaatfen ge-
geven , maar voor puur mcnfchelijk bedrog houd,
nochtans de gepretendeerde Magie voor extraor-
dinacr Duivels-v/erk aanfier. En dat 'de felvc,
even als of hem de publijke Kerken ontnomen
2.ijnde , hy fijne bedrijven evenwel onder den duim
fohadde gecontinueerd, en hy den Alwijfenen
Almachtigen God geduriglijkofhad bedrogen en
verfchalkt (datonmooglijkis) ofmogen bliiven
tegcnftaan. Dat van vry groter gevolg in de The-
ologie is , als't wel ter eerfter opficht fchijnd.
Maar doch kan ook iemand vragen , hoe komt het
doch by, dat, daar de Duivel de macht had
pn heeft om te Voorjeggen enz. door TovereJJen oi
Duivel-bepmeerders y hy fulki niet heeft konnen te
werk ftellen in Orakel-holen cn Spelonken ; van wel-
ken nochtans onfen Franfchen Au;5teur hem uic-
il^^'t? a 5 j. Dat
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, n»t de JMwl, die omfijne hovatrdxe en

hooemoed, tegens Gode (alsreeds gefe.dis) u

vetftoteneix.ea nochtans altijd ( naar felft defet

Ueden ftellen) tegens fi)ne eygen Opper-Heet

7n Schepper; om Je heerfchappye der wereld al,

«ftreden heeft; fich fodoor Toveraars, H««,

fn diergelilke '"ichte laat regeren en dwingen.

St hy hen 0""= hunne Tover-bednjvcn

S« enz. ten d.cnfte ftaat , en laat op weren,

binffuisom io te beter hunne en andrer Zielen te

J^demn: daar hy doch anders omebare m.d-

5!len heeft, om door hovaerdye ,
gierigheid.

&enfchap, onkuifneid ,
bedrog, enz.de

menfchentotVunneeeuwigeverdoemen.senon.

''X'Üjk'! mins oordeels, indien hy felfs. aan

l.,n ^ e rw"iw»r'*» « a/i«r.V««heeft ge-
ken, r^r.r} ,r

\ bylondeiWk m-t licht

*""*^ft Jef aantik Volkske fo veel macht en

fJrfcSaorve over hem te geven : Ofind.en die
^eerfc^ppye ov

('t zymet

l«?^i' menditbenoemen wil) fulks mt fich

Wfs Td^Andren hebben "i/-8«vonden en

tnnnen te werk ftellen, behoordmen aan henlie-

meerder macht en vermogen toe te fchri)-

ven
' Si aan de Dmvel felfs : wijl fy defelve ( naar

'.rindeêrd werd) beheerfchen en dwingen.

''rwilÏ nffins hier treden in.onderfoek, of

a^^uir.^atk^^^^^^^^^^

liefrt aan de woorden der H.
f^^''^^^^^^

en niet gaerne ^andig^^^^^
foek te maken , dat ik,

^^"^^"J^" jjf behorc

fchi)ne te wiUen wefen , boven t geen ik ,
^.^^



Na - redert,

}} I wijs te zijn. Alhoewel ik aan andren , daar om-
trent, hunne vrijheid laat.

*t Is my genoeg , dat ik tonen kan , dat de Or4-
kelen Qn Magie , door de doorfichtiger Ouden, al-
tijd voor bedrijven van ene en defelve natuur zijn
geacht:geli)k daarom ook de Afirologi oïSterre-kij^
kersitn de -<Uag/,fouder onderfcheid meermalen uit
Rome en Italië zi

)

n uitgefeid : en d' Orakel-tempekn ,
in welken men ofte veelvuldige, ofte grote guite-
ryen en vuiligheden ontdekte , door de Heidenca
felfszijn verwoeden vernietigd.

Ondertufïchen kan ik niet wel ontveynfen mijn
bedenken, over defe dus gemaakte diitinaie tuf-
fchen de Orakelen ( of gejjrecendeerde GoeUetijke

Voorleggingen) mi Orakeltempelen , Holen, enSpe^
lonken voor-gebracht, en tufljhen de Afa^/f ; on-
der welke fpecialijk , en door Thomafinusy en dooc
onit Auéieur , Necromantie

( ofgepretendeerd
Op-roepen y en doen Antwoorden en Voorfeggen der
reeds verllurvenen ) gerekend werd : namentlijk,
dat het gefchied , om fich te redden omtrent de
qualijkbegrepene Hiftorieder YropketeJfevanE^-
dor , en deflclfs bedrijf.

Ik beken, dat ik die StofFe , inmijn Latijnfct
Tra<aaat, fo uitvoerlijk niet heb verhandeld; of
'er kon, ten dienfte der meer bevooroordeelden ,

vry meerder by-gevoegd werden s om krachiig-
lijk te tonen , dat het maar puur mcnfchelijk be-
drog was , 't geen door dat Wi)f wierd bedreven j

en dat dcrhalven dufdanige dillinótie, ofuitvlucht,
geenflïns van node was.
Doch acht ik fulks , in dit tegenwoordige Neer-

lands Tradtaat , fodaniger wijfe gedaan te heb-
ben , dat het ( indien niet den min doorfichtigen,
min belcfen en min ervarenen , ten minften ) al-

leen
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Ka -reden,

ken doorfichtigen en ervarenen Lefers , voldoen

fal. Voornamentlijk alfife komen te fien , dat

fcl'fs de verftandigfte Joden , dit bedrijfmaar voor

bedrog en kunsjesdoor ditWijfbedreven,houden.

Ieder houde evenwel fijne vryheid , en gelove

daar van , naar fijne bevatting.

Onfe Audeur, fchrijfd ook aan de Fater Iho-

vtajinus toe de eer , van te wefen de eerfte Audteur

van dufdanig een Paradox, als doormy verhan-

deld werd. 't Welk ik aan dien Heer gaerne foii

toeftaan j ten fy Eufebius al getoond had , dat 'er

reeds voor en byfi)ncti)d, feer velen waren ge-

weeft , die 't bedrog der gepretendeerde Orakelen

krachtiglijk hadden wederleydenbefi:himpt j en

hy felve daar omtrent , feer krachtige Argu-

menten uit den fodanigen, had voort-gebracht;

cn C(elm Rodigimus , die weder uit Eu/ehita by-bren-

cende, alfo aan den Heer Moehm occalie gegeven

had, om die uit hem {Coelim) weder uit te fchrij-

ven. Geh)k ook niet alleenUjk de woorden van

Eufebius {ttï lankwi)liglijk, maar ook die van Rö^

diginus, eerftuit Mcebius door my geciteerd (wi)l

ik Rodfginus toen felfs noch met hadingehenj in

miin Latijnfch Traólaat te vinden zijn.

Waarom 't my verwonderd , dat onfe j^uéieur ,

die plaatfen in Rodiginus ofMoebius ofmi)n Tradaat

niet heeft gelefen ( daar hy mijn Werk fo wel

door-lefen heeft ) of fo t' enemaal dat heeft gedi-

limuleerd. ,

Doch meerder verwondering geett het my ,
aat

hv een Franfcli-man zijnde , en van fo grote geelt,

doorficht, en geleerdheid (als ik, buiten getui-

genis van andren , in hem waarlijkbefpeure )
niet

heeft eelefen ( of 't felve ook diffimuleerd )
die

Comcciie, die onder de Titul van La Devtnc^



Na ' reden.

rejfe» ou les Faux 'Enchavtemens , in*t jaar löffo»
eerft te P^r^V publiekelijk is vertoond, met privi-
legie des Konings gedrukt j en namaals, fo te
Bruflelals elders, herdrukt.

Naardemael hy daar uit hadkonnen fien, dat
( fchoon ik die Comoedie

, voor dat mijn Latijnfch
Werk reeds onder de Perfle was, noch felfsniet
had gefien, doch daar na evenwel Pag. 295» ae-
citeerd) dat 'er ten minften nevensmy , nochle-
mand was, dieniet alleenlijk Orakelen^ maar
ook alle lborten van Magte {Duivel-befvjering ea
alles wat daaraan vaft is) publijkelijk, felfs op
de Tonelen , ten toon ftelde j en de kunfjes en
greepjes der gepretendeerde Waar feggeren, Dut-
'vel-opfweerders , en diergelijken meer, vry aer-
diglijk ontdekte. Aan welke Audeur ik daarom
veeleerder, als aan de VaterThomaftnus (tot ver-
mindering van wiens achtbaarheid ofgeleerdheid
ik dit evenwel geenffinsfcgge) de eer, die'erin'c
eerft verdedigen van dufdanig een Paradox mag
leggen , fou toe-ftaan.

Dit zy dan noch , als in 't voor-by gaan , ge-
feid voor die Lefers, die het Franfch Traaaatje
Hijloire des Oracles

, mogen gelefen hebben, of
onder de hand noch komen telefen.
Wat ondertuflbhen aangaat, de fchikking en

order in 't fchrijven van mijne Latijnfche DiQer'
tationes of Verhandelingen

, gehouden daar van
beken ik gaerne , datfe beter ( en met vry minder
belemmeringen van Parenthefen enz.)hadde kon-
nen zijn. Doch heb ik fulks te minder konnen
waarnemen j om dat dit Werk maar by tuflchen-
tijden , en niet achter-een-volgende

, gefchreven
is ; en'er fomtijds noch onder de hand ( felfs noch
terwiji't gedrukt wierd ) iets quamen toe te vloey-
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ven • fo datikdaar ontrent mijn eygen fclfs (ik

laat haan andren) niet heb konnen voldoen. In

dit mijn Duitfch Werk heb ik wel beter order

foekcn te maken en te houden : doch om nu reeds

gemelde redenen , heb ik 't ook hier m fo wel

ïiet konnen doen,als ik gaerne gewild had bven-

wel verhoop ik , dat de verftandigc Lefer fulks

«oedclijk fal te gemoed komen j en dat hy er

fbv dufdanieeoccafie van minder order en meer-

der uitweydfng ) invindenfal, 'tgeen datklenc

•ngemakweder dubbeldkan vergoeden.

E r N O
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